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Naslovna slika je veliki oltar v cerkvi Marije Pomočnice kristjanov v ZÁGORJU PRI LESIČNEM. Nastanek te
cerkve je povezan z legendo oziroma z družino Attems. Sem so namreč hodili na lov in to v času turških vpadov. V
enem izmed osvajalskih turških pohodov so v Zagorju tudi ujeli grofa Attemsa in ga odpeljali v ujetništvo v Turčijo.
Grof Attems, lastnik gradov Hartenstein (Pilštanj) in Podčetrtek, se je zaobljubil, da bo zgradil v Zágorju cerkev, če bo
rešen iz turškega ujetništva. Ko je prišel iz ujetništva, je držal besedo in se dela temeljito lotil. Nastal je čudovit, tudi
umetniško pomemben duhovni hram. Obstaja pa tudi legenda, zapisana je v župnijski kroniki iz leta 1872. Po njej
naj bi se grofu Attemsu in njegovi ženi prikazala Marija in jima ukazala, naj zgradita v Zagorju cerkev v njeno čast. Po
drugi legendi naj bi na tem mestu že v času sv. Eme Krške (v 11. stoletju) stala kapela. Nad glavnim vhodom naletimo
na letnico 1661, vendar je cerkev starejša, saj o tem priča majhna nadstropna kapela sv. Duha ali “celjska kapela” na
južni strani cerkve, ki je gotsko obokana, na sklepniku pa je izklesan celjski grb s šesterokrakimi zvezdami. Freske je
poslikal mojster Anton Lerchinger s prizori Marijinega kronanja, evangelistov, skupine ubogih in potrebnih pomoči,
naslikal pa je tudi grofa Attemsa kot jetnika. V plitvih vdolbinah sta naslikana dva stranska oltarja, in sicer Sv. Lenarta,
Uršule in Marjete, ki sta zakrita z misijonskim križem in plastiko sv. Uršule. Stranski kapeli sta namenjeni sv. Jožefu, sv.
Družini in sv. Dizmi. Veliki oltar je iz 18. stoletja in ga je izdelal umetnik Janez Gregor Božič iz Laškega. Na njem kraljuje
mnogo starejši Marijin kip, ki je obdan z angelčki, nad njo pa Bog Oče s sv. Duhom. Cerkev ima tudi lepe baročne
orgle, delo Celjana Antona Janečka iz leta 1731, ki so razvite v prostor in višino. Kronajo jih trije igrajajoči angeli, ob
strani pa jih krase bogato razvita akantova krila. Povečal jih je Mihael Rupnik iz Medvedovega sela (danes Kristan Vrh)
leta 1867. Do leta 1867 je bilo okoli cerkve pokopališče, nato pa so ga prenesli na sedanje mesto. Obzidje in škarpo
so popravili leta 1876. Obzidje je še danes tako močno, da je verjetno včasih služilo tudi za obrambo.
Med januarskimi godovi so: škofa in cerkvena učitelja Bazilij Veliki in Gregor Nazianški (2.); Ime Jezusovo, ki ga
praznujemo frančiškani (3.); ameriška redovnica Ana Marija Seton in spokornica Angela iz Foligna (obe 4.); škof v
Philadelphii, Čeh po rodu Janez Nepomuk Neumann (5.); patriarh Pavlin Oglejski (11.); škof in cerkveni učitelj Hilarij
iz Poitiersa (13.); prvi frančiškanski mučenci Berard, Oton, Peter, Akurzij in Adjut (16.); škof in cerkveni učitelj Frančišek
Saleški (24.); spreobrnitev apostola Pavla (25.); učenca sv. Pavla Timotej in Tit (26.); redovna ustanoviteljica uršulink
Angela Merici (27.); dominikanec in cerkveni učitelj Tomaž Akvinski (28.) in ustanovitelj salezijancev Janez Bosco (31.).
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UREDNIK VAM

NOVO LETO, BOŽJA MATI MARIJA,
VSEM OBISKOVALCEM TEGA SPLETNEGA MESTA
Svetovni dan miru; Odilo, op.; Klar, red.;
ŽELIMO SLOVENSKI FRANČIŠKANI V NOVEM LETU
Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, šk., c. uč.;
ZDRAVJE, ZADOVOLJSTVO IN BOŽJI BLAGOSLOV
Jezusovo ime; Genovefa Pariška, red.;
Angela iz Foligna, tretjerednica; Elizabeta
Ana Bayley Seton, red. ust.;
Staro leto smo zaključili brez kakih bistvenih sprememb,
PRVI PETEK; Janez Nepomuk Neumann, šk.; vsaj kar zadeva politiko. Slovenija se je uspešno pogreznila
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE –
še nekoliko globlje v korupcijo in se približala obliki, ki je
SV. TRIJE KRALJI (v Sloveniji); PRVA
tako pri srcu kliki starih komunistov, ki so ukradli državo,
SOBOTA;Karl iz Sezze, red.;

namreč totalitarni državi, kjer so človekove pravice na
papirju za to, da se iz njih norčujejo. Leto, ki ga začenjamo, je volilno leto, ko je vsaj teoretična možnost, da se
kaj spremeni, še preden pride tudi Slovenija do točke, na
kateri je že Venezuela, kjer ljudje dobesedno stradajo in
10 S
iščejo hrano tudi po smeteh, predsednik pa je opoziciji
11 Č
udeležbo pri volitvah enostavno prepovedal. Ni se torej
12 P
čuditi, da slovenski levičarji Venezuelo občudujejo in ji
13 S
pojejo slavo. Slovenija je na najboljši poti, da pride v enak
14 N 2. NEDELJA MED LETOM; Odorik Pordepoložaj, če se ne bodo slovenski volilci spametovali in si
nonski, red.; Malahija, prerok;
izvolili vlado, ki bo vsaj odprla pot, po kateri bo komuniste
15 P Arnold Janssen, red. ust.; Maver, op.;
16 T Berard, Oton, Peter, Adjut in Akurzij, franč. izrinila na smetišče zgodovine. Predvsem pa je važno, da se
muč.; Honorat iz Arlesa, šk.; Marcel I., pap.; dvignejo iz resignacije, češ da se ne da nič storiti, ampak se
raje odgovorno udeleže volitev in pokažejo, da še znajo
17 S Anton Puščavnik, pušč.; Rozelina, red.;
18 Č Začetek osmine za zedinjenje kristjamisliti s svojo glavo in da so rdečih razbojnikov do grla siti.
nov; Marjeta Ogrska, red.; Priska, muč.;;
Ave Maria je z novim letom doživela nekaj manjših
19 P Bernard Corleonski, red.; Germanik, muč.; sprememb. Zasnova ostane seveda ista, so pa “Nedeljske
20 S Fabijan, pap. in Sebastijan, muč.;
misli” dobile ne le nov naslov “Služba Besede”, ampak tudi
dvakrat več prostora. Tako bo mogoče bogastvo Božje be21 N 3. NEDELJA MED LETOM; Neža, muč.;
22 P Vincenc, diakon; Viktor, muč.;
sede pri nedeljskem bogoslužju nekoliko bolje predstaviti.
23 T Ildefonz, šk.; Barnard, šk.; Hartmut, op.;
Iz tega razloga je bilo treba spremeniti vrstni red, tako da
24 S Frančišek Saleški, šk., c. uč.; Vera, spok.;
je “Služba Besede” prišla, rubrika novic “Brali smo” pa ostala
25 Č Sklep osmine za zedinjenje kristjanov; na sosednjih straneh. Nov je tudi začetek razprave o “poSpreobrnitev apostola Pavla;
slednjih rečeh” pod naslovom “Verujem v večno življenje”
26 P Timotej in Tit, šk.; Pavla Rimska, spok.;
izpod peresa slovenskega frančiškanskega teologa dr. p.
27 S Angela Merici, red. ust.; Devota, muč.;
Bruna Korošaka. Tukaj je treba za začetek najprej obravna28 N 4. NEDELJA MED LETOM; Tomaž Akvinvati vprašanje smrti, ki se ga pa svet danes na daleč izogiba,
ski, red., c. uč.; Peter Nolasco, red. ust.;
je pa o njem zapisal švicarski psihiater Carl Gustav Jung
29 P Valerij Trierski, šk.; Akvilin, duh., muč.;
(1875-1962): »Človek, ki si ne zadaja vprašanja o smrti in
30 T Hiacinta Mariscotti, red.; Martina, muč.;
se ne zaveda njene dramatičnosti, nujno potrebuje zdra31 S Janez Bosco, red. ust.; Hema (Ema),
vljenje.« Zatorej si v tej razpravi sledijo “poslednje reči”, kot
kraljica; Ludovika Albertoni, red.
smo jih poznali: smrt, sodba, pekel, nebesa. Te stvari niso
odvisne ne od politike ne od tehnike, ampak so enako
V prosincu mrzlo, da poka,
važne in neizogibne danes prav tako kot pred stoletji, zato
bo v jeseni sadje in moka.
se je treba z njimi soočiti.
Če prosinca ni snega,
Opustili smo tudi barvna ozadja na platnicah in pri rubriga mali traven da. ki “za narodov blagor”. Pri tiskanju Ave Maria na domačem
Malo vode prosinca
tiskalniku taka ozadja namreč porabijo veliko barve, barvne
daje obilo vinca.
kartuše za tiskalnike pa niso ravno poceni.
Če prosinca grmi,
Sicer pa upam, da se bomo srečevali vsak mesec.
slabo vreme preti.
p. Bernardin
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JEZUSOV KRST; Rajmund Peñafort, red.;
Lavrencij Giustiniani, patriarh;
Jožef Pawlowski in Kazimir Grelewski, duh.,
muč.; Peter iz Sebaste, šk.;
Gregor X., pap.; Nikanor, diakon, muč.;
Pavlin Oglejski, patriarh; Filotej, muč.;
Anton Pucci, red.; Janez Merlini, red. ust.;
Hilarij iz Poitiersa, šk., c. uč.;

Kdor te skrivaj obrekuje, ta se te boji; kdor te očitno hvali, ta te zaničuje.

slovenski pregovor
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P. Bernardin Sušnik

7. januar
Jezusov krst
JEZUS JE SIN NEBEŠKEGA OČETA
Mr 1,7-11
Posebnost Markovega evangelija (za razliko od
Janezovega) je, da se ukvarja z lastnostmi in nalogo,
ki jih je Bog dal Mesiju. Že uvod »Tiste dni je prišel
Jezus…« s svojo časovno nedoločnostjo pove, da
gre za čas, ki ga imenujemo “eshatološki”, to je čas
Božjega razodetja, ki nima z našim zgodovinskim
časom nič opraviti. Če smo natančni: tukaj se
nanaša na čas Janeza Krstnika, ki je zdaj dosegel
svojo najvišjo točko. Jezus se ukloni in sprejme
krst, tako se postavi v »za Gospoda pripravljeno
ljudstvo« (Lk 1,17) in se pridruži gibanju za obnovo
Izraela. Staro izročilo ni videlo nobene težave v
tem, da Jezus sprejme krst spreobrnjenja. Njegovo
dejanje ponižnosti pa se spremeni v povišanje,
saj njegova solidarnost z Izraelom pomeni uvod
v njegovo mesijansko delovanje. Prve krščanske
skupnosti, v katerih so evangeliji nastajali, so se
tega dobro zavedale in so sporočilo razumele, saj
so ga primerjale s pričevanjem učencev, ki so iz
lastne skušnje ugotovili, da je bil Jezus na zemlji
»poln Svetega Duha«, kar so dokazovale ne samo
njegove besede, ampak tudi čudežna dejanja – to
poudarja že Luka, ko pravi, da je Jezus »napredoval
v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh,«
kakor beremo v njegovem poročilu o dvanajstletnem
Jezusu v templju (Lk 2,52). Poleg tega so prve
krščanske skupnosti poznale tudi “velikonočno
resničnost”, torej trpljenje, smrt in vstajenje, ki so jim
bili učenci priče. Tako krst kot poznejša dejavnost
dokazujeta, da ni imel za svojo nalogo poravnati
med seboj ljudi in takratne okoliščine in še manj
opomniti ljudi k nekakšni potrpežljivi vdanosti.
Kristus je hotel revolucijo, pa ne proti zunanjim
dejstvom, ampak proti človeški sebičnosti, ki ima
sebe za središče sveta, pa tudi pri zapiranju človeka
samega vase v odnosu do Boga in zato tudi v odnosu
do bližnjega. Ko se je podvrgel Janezovemu krstu,
je Jezus pokazal, da hoče obnovo, ki jo navdihuje
vera. Zanimivo, da do podobnih zaključkov
prihajajo kristjani naših dni, ki vidijo v veri rešitev
Slovenije iz moralnega in pravnega dna, kamor so
jo pogreznile komunistične vlade. Navajam samo
enega iz interneta: »Slovenijo (še) lahko rešimo, a
le z živo vero in upoštevanjem omike, v kakršni nas
poučuje blaženi Anton Martin Slomšek. Le tako bo
v naslednjih desetletjih in stoletjih po Sloveniji še
odmeval Slomškov: ‘Sveta vera bodi vam luč, materni
jezik pa ključ do zveličavne narodove omike’« (Franci
Donko). Kar pa zadeva islamizacijo Evrope, navaja
isti pisec sv. Janeza Pavla II., ki je napovedal:
»Izvedli bodo invazijo na Evropo. Ta bo postala kot
klet, stare relikvije, paviljoni, družinske dediščine. Vi,
Cerkev tretjega tisočletja, morate omejiti invazijo.
Ne z orožjem, to ne bo zadostovalo, temveč z vero,
življenjem po veri!« Pametnemu zadošča!
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S LUŽBA
14. januar
2. nedelja med letom
PRVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM
Jn 1,35-42
V bogoslužju se nedeljski evangelij začenja z
besedami »Tisti čas je Janez spet stal tam ...« Toda
to je priredba za nedeljsko branje. V resnici se začetek odlomka glasi: »Naslednji dan je Janez spet
stal tam ...« Ta “naslednji dan” povezuje odlomek
s predhodnim, kjer Janez v Jezusu prepozna Mesija
in ga predstavi navzočim. Isto se ponovi “naslednji
dan”, ko to predstavitev slišita dva Janezova učenca
– eden od njiju je bil Andrej, ime drugega ni znano
– in odideta za Jezusom. Evangelij poroča, da ju je
Jezus nagovoril z vprašanjem, kaj da iščeta, ko je
videl, da gresta za njim. S tem je z njima vzpostavil
odnos, ki bo trajal vedno. V odgovoru sta mu dala
naslov “rabi” (kar pomeni učitelj) in ga povprašala,
kje da stanuje. S tem sta pokazala, da ne iščeta nekaj, nekakšen nauk ali kako skupnost, morebiti celo
sekto, ampak njega samega, kakor ga je pozneje
na skrivaj iskal Nikodem. Zunanji motiv je navada
rabinov, ki niso nikdar imeli verskih pogovorov na
cesti. To nam razloži nadaljevanje, ki pravi: »Šla
sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem
tisti dan.« Za evangelista imajo vsi ti izrazi “slediti”, “ostati”, “stanovati”, “videti, kje stanuje” globlji
pomen. To, da sta “videla, kje stanuje in ostala pri
njem tisti dan” za poslušalce evangelija pomeni, da
je ta pogovor presegal Janezovo pričevanje. Kaj se
je godilo, kakšna vprašanja sta zastavljala Jezusu
(če sta jih), kaj so govorili, o tem evangelij ne poroča, toda naslednji dan Andrej že naznani véliko
odkritje, da so našli Mesija, svojemu bratu Simonu,
in ga privede k Jezusu. Jezus ga takoj prepozna,
ga sprejme in mu spremeni ime v aramejski Kefá,
kar je prevedeno v grščino Petros, oboje pa pomeni
“skalo”. To ime bo nekoč označevalo njegov položaj
v apostolskem zboru. Temu sledi dvojno povabilo
in sicer Filipa in Natanaela (kar nedeljski evangelij
opušča). Posebno važno je povabilo Natanaela, ki mu
sledi prva veroizpoved: »Ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj« (Jn 1,49). Ta dva naslova razlagata eden
drugega: oba pomenita Mesija, ki je po Markovem
poročilu ob krstu slišal besede: »Ti si moj ljubljeni
Sin, nad teboj imam veselje« (Mr 1,11). V prvih
učencih lahko prepoznamo njihovo vero, saj so mu
zaupljivo sledili, čeprav z njim še niso imeli nobenih
izkušenj. Evangelist Janez te starinske oblike izpovedi
vere vstavlja v svoj evangelij, gre pa še dalje. Zanj
vladarstvo Sina Božjega ne obsega samo Izraela,
ampak vse narode, tako tudi Jezusovo dostojanstvo ne more biti skrito v naslov mesija judovskega
pričakovanja. Janez Krstnik je v tem evangeljskem
odlomku lahko simbol Cerkve, ki vodi k Jezusu, kot je
nekatere svojih učencev privedel k njemu. Janezova
učenca postaneta Jezusova učenca. Ni težko uzreti
tukaj namig na misijonsko delo Cerkve.
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BESEDE
21. januar
3. nedelja med letom
SPPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU
Mr 1,14-20
Ob pozornem branju evangelija 2. nedelje med
letom in  (Jn 1,35-42) in 3. nedelje med letom (Mr
1,14-20) takoj opazimo razliko pri poklicu prvih
apostolov. Po evangelistu Janezu se je to zgodilo
neposredno po Jezusovem krstu blizu Betanije, kjer
je Janez Krstnik krščeval (glej razlago evangelia
prejšnje nedelje), po Marku (ta nedelja) pa se je to
zgodilo ob obali Genezareškega jezera, kjer so bodoči
apostoli opravljali svoj ribiški poklic. Ta razlika izvira
iz dejstva, da evangelisti niso bili zgodovinarji in zanje časovno zaporedje ni bilo važno, pač pa oznanilo
sámo. Kot poročajo sinoptiki, je Jezus neposredno
po svojem krstu v Jordanu odšel za štirideset dni v
puščavo, kjer ga je hudič skušal. Tako lahko razumemo, da se je Jezus dal prepoznati kot Mesija Andreju,
Petru in Natanaelu takoj po svojem krstu, nato pa
se je umaknil v puščavo. Medtem so se trije bodoči
apostoli že vrnili domov v Galilejo in ko se je Jezus
tudi sam vrnil v Galilejo, je začel zbirati okrog sebe
najprej tiste, ki se jim je že prej dal prepoznati kot
Mesija in o tem poročajo Matej, Marko in Luka. Vzrok
navidezne različnosti v poročilih je torej nezanimanje
piscev za časovno sosledje med prepoznanjem Mesija, postom v puščavi in sklicanjem prvih izbranih.
Istočasno je pa Jezus povabil v družbo svojih izbranih
učencev tudi Zebedejeva sinova Jakoba in Janeza.
Ta dva sta supaj s Petrom sestavljala trojico, ki je
bila Jezusu najbližja, saj je njih tri vzel na goro, kjer
so bili priče poveličanja ob njegovi spremenitvi, pa
tudi v Getsemani, kjer so bili priče njegovega vstopa v odrešilno trpljenje. Andrej pa stopi nekoliko
v ozadje, kar ugotovimo iz seznama apostolov pri
Marku (pri Mateju in Luku je Andrej tudi v seznamu
apostolov takoj za Petrom in pred Zebedejevima sinovoma). Vse to pa se dogaja, ko je Jezus že začel
svoje poslanstvo z oznanilom: »Spreobrnite se in
verujte evangeliju.« Jezus je učence povabil zgolj z
besedami, ne kot Elija, ki je Elizeja povabil tako, da
ga je ogrnil s svojim plaščem. Jezusu neka simbolična
dejanja niso bila potrebna, čeprav jih je včasih tudi
uporabljal, kot na primer takrat, ko je iz sline in
prahu naredil blato in sleporojenemu namazal oči,
da je spregledal (prim. Jn 9,6-7). Njegova beseda
je zadoščala, pa tudi svojega povabila ni ponavljal.
Tako vabi še danes: ne s prikazovanji in z izrednimi
dejanji, ampak s svojim naukom. Pri svojem povabilu
ne trpi nobenih pogojev, raznih “če” in “ampak”, ki
smo jih ljudje tako vajeni in jih tako radi postavljamo
ob vsaki priložnosti. Od povabljenega pričakuje da
bo zapustil vse in šel za njim, kot so Peter, Andrej
in Zebedejeva sinova pustili mreže in šli za njim.
Kdor njegovega povabila h krščanskemu življenju ni
pripravljen sprejeti v celoti, ga pač odkloni v celoti,
saj pri Kristusu ni barantanja in pogajanja.
2018 – AM – JANUAR

28. januar
4. nedelja med letom
JEZUS UČI Z OBLASTJO
Mr 1,21-28
Nedeljski odlomek opisuje začetek Jezusovega
delovanja v Galileji. Vsebuje dva različna dela. Prvi
dve vrstici govorita o njegovem obisku v shodnici.
Ker je Jezus po lastni izjavi prišel dopolnit starozavezno Postavo, je skoraj gotovo redno obiskoval
shodnico ob sobotah, čeprav tega ni mogoče dokazati. To pot se je poslužil pravice, da Sveto pismo v
shodnici lahko bere in razlaga vsak odrasel moški.
Ni si težko predstavljati, da so te “laične pridige”
včasih zvenele kaj čudno preprosto, da ne rečemo
primitivno, zato tudi ni čudno, da so strmeli nad
njegovim naukom, saj so se pismouki omejevali le
na legalistično razlago Postave, Kristusovo oznanilo pa je programsko: »Čas se je dopolnil in Božje
kraljestvo se je približalo.« Drugi del odlomka pa
opisuje Jezusovo srečanje s človekom, ki je imel
nečistega duha, torej je bil obseden. Včasih se čudimo, da je bilo v Jezusovem času toliko obsedenih,
pa ne pomislimo, da danes ni bistveno drugače. Že
pričevanja uradno imenovanih izganjalcev hudega
duha povedo, da imajo kar precej dela, ne glede na
to, da se je hudič v dva tisoč letih tudi marsičesa
naučil, saj danes posega v druge kroge. Človek se
ob ob razkrivanju medvojnih in povojnih zločinov in v
izbruhih sovraštva nekaterih politikov ali novinarjev
do vsega, kar je krščansko, predvsem pa do Cerkve,
po pravici vprašuje, če nimamo še vedno opravka z
obsedenci. Vsekakor pa je iz evangeljskega zapisa
jasno, da tako Jezusovi poslušalci, ki so se čudili
njegovemu nauku, kakor tudi hudič še niso vedeli,
s kom imajo opravka, namreč s Sinom Božjim. Zato
mu hudič pravi: »Vem, kdo si: Sveti, Božji,« kar je
Mesija v starozaveznem pomenu besede. Prihod Božjega kraljestva je namreč začetek konca vlade zla.
Zato v kriku obsedenca: »Si prišel, da nas pogubiš?«
odmeva ves obup peklenske vojske. Te si ne smemo
predstavljati kot druščine z rogovi in kopiti, ampak
kot skupnost duhov, ki z mrzlo preračunljivostjo
in genialno taktiko deluje v brezupnem boju proti
Bogu skozi vso zgodovino, tudi v našem času, toda
njena tragika je v tem, da ve, da ne more zmagati.
Zato ji ne preostane drugega, kot vsaj poskušati
pridobivati druščino za svoje temno kraljestvo, ki
pa je prav tako obsojeno na dokončno uničenje, ko
bo ustvarjeno novo nebo in nova zemlja, kakor je to
jasno napovedano v Razodetju, zadnji knjigi Nove
zaveze. Hudobni duhovi, ki jih je izganjal Kristus in
jih še danes izganjajo izganjalci, so prvi delni porazi,
čeprav se dogaja še vedno tisto, kar je zapisano v
Razodetju (20,7-8): »… Satan bo izpuščen iz svoje
ječe. Stopil bo na plan, da bi zapeljal narode, ki so
na štirih vogalih zemlje … ter jih zbral na vojsko. Njih
število bo, kakor je peska ob morju …« Toda tudi
njegova vlada se bo končala v času, ki mu je usojen.
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BOŽJE PREBIVA LIŠČE
V ČLOV EKU

Govori o Visoki pesmi 27,8-9

Mislim, da bogovdana duša ni nebeška samo zaradi izvora, ampak se more s svojo voljo po posnemanju
povsem upravičeno imenovati nebo. Tedaj se jasno kaže, da je njen izvor zares v nebesih, saj živi tako
rekoč v nebesih. Vsaka sveta duša je nebo, saj je njen razum sonce, vera luna, kreposti pa zvezde. Ali
pa je njeno sonce njena ljubezen do pravičnosti ali goreča
ljubezen, njena luna pa je zdržnost. Kakor pravijo, da ima
P. Vladimir Kos
luna svoj sijaj le od sonca, tako zdržnost brez ljubezni in
pravičnosti nič ne koristi. Zato pravi modri: Kako lep je čisti
rod v ljubezni. Ni mi žal, da sem kreposti imenoval zvezde,
zakaj njihova podobnost je resnična. Zvezde svetijo ponoči,
podnevi pa se skrivajo; tako se prava krepost v ugodnih
Ljubeče nekoč si spremljala ga, Sina,
razmerah navadno ne pokaže, izkaže pa se v neugodnih
ko šel od Jordana je delovat
razmerah. Prvo je vsekakor zaradi varnosti, drugo pa zaradi
med nas, da bi nebeška nas sinjina
potrebe. Krepost je torej zvezda, kreposten človek pa nebo,
napolnila, ker Bog ima nas rad.
razen če pod božjo besedo, ki je bila izrečena po preroku:
Nebo je moj prestol, ne razumemo tega vidnega oblaka,
Z ljubeznijo, z molitvijo, s trpljenjem
marveč raje to, kar na drugem mestu Sveto pismo bolj jas
no omenja: Duša pravičnega je sedež modrosti. Kdor pa iz
si Jezusove spremljala poti;
Odrešenikovega nauka ve, da je Bog duh in da ga je treba
pripravljena, da zanj daríš življenje,
moliti v duhu, ne bo dvomil, da je tudi božji sedež duhovne
če s tem odprla bi ljudem oči.
narave. Tudi sam z gotovostjo pravim, da v duhu pravičnega
biva Bog prav tako kot v duhu angela, potrdilo za to pa vidim
In Jezus te je čutil kljub daljavam –
predvsem v oni zanesljivi Sinovi obljubi: Če me kdo ljubi,
bila požirek hladne si vodé,
se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova
k njemu in prebivala pri njem. Prišla bosta torej k svetemu
ko Sina je obdajala puščava
človeku. Mislim, da prerok govori o istih nebesih: Ti prebivaš
s sovraštva peskom, ki peklensko žge.
v svetišču, slava Izraelova. Razločno pa govori apostol: Naj
Kristus po veri prebiva v vaših srcih.
Na veke hvala, ljubljena Marija!
Ni čudno, da Gospod Jezus rad biva v tem nebu, za katero
Misijonarka pravega Boga!
ni bila dovolj le beseda 'Bodi!' kakor za druge stvari, ampak
Boga ljubiti: to je melodija
se je zanj boril, da ga je osvojil, in umrl, da ga je odrešil. Ko
teh strun in tudi tvojega srca!
je prestal napore in je bila njegova želja uslišana, je rekel:
To je moje počivališče za vedno; tu bom prebival, ker sem
ga želel. Blagor duši, ki ji govori: Pridi, moja izvoljena, da si postavim v tebi svoj prestol! Zakaj si
žalostna, moja duša, in zakaj se vznemirjaš? Ali
misliš, da boš v sebi našla prostor za Gospoda?
Kateri prostor v nas naj bo primeren za to slavo
in naj zadostuje za to veličastvo? O da bi bil vreden vsaj moliti na mestu, kjer so stale njegove
noge! Kdo mi bo dal, da bom mogel hoditi vsaj po
sledovih katerekoli svete duše, ki si jo je izbral za
svojo dediščino? O da bi tudi na mojo dušo razlil
svoje usmiljenje in jo tako raztegnil kakor kožo,
ki se razširi, če jo namažemo z maščobo, da bi
mogel tudi jaz reči: Po poti tvojih ukazov bom
tekel, ko mi srce razširiš. In morda bi tudi jaz v
sebi mogel pokazati, če že ne velike pogrnjene
jedilnice, kjer bi se mogel Gospod usesti za mizo
s svojimi učenci, pa vsaj skromen kotiček, kjer bi
lahko naslonil svojo glavo. Od daleč gledam na
tiste zares blažene, o katerih je rečeno: Prebival
bom med njimi in med njimi bom hodil.

ENA OD DVANAJSTIH ROŽ
MARIJI MISIJONARKI
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
ZADNJI DVE KNOBLEHARJEVI LETI 1856 IN 1857

Spomladi je pisal iz Kartuma Janez Klančnik Juriju
Volcu, spiritualu v ljubljanskem bogoslovju (ZD 17.
7. 1856):
»Letos imam vse drugačna opravila kakor zadnji
dve leti, ko sem bil vrtnar in sem izdeloval posode,
nato pa žgal apno in kuhal oglje. Zdaj delam opeko in
mizarim. Opeko pa delam pol dne daleč ob Modrem
Nilu. Rad bi je naredil kakih 100.000 kosov, da bi
mogli hišo obokati. Upam, da se bomo še letos
preselili vanjo in da bo bolj zdrava kot dosedanja.
Letos je bila v Kartumu huda kolera in je mnogo
ljudi pomrlo; pravijo, da okrog 4.000. Jaz sem,
hvala Bogu, letos prav zdrav. Tudi nekega zamorčka
(Jusufa Vadiča) učim delati opeko; je še precej učán.
K maši greva samo vsako tretjo nedeljo in se peljeva
z ladjo; vsak drugi ali tretji dan moliva po arabsko
rožni venec. Za sosede imava krokodile, dan na dan
jih vidim plavati po reki gori in doli. Tudi ponoči me
jih je strah, zato imam skoraj zmerom sekiro zraven
sebe, da bi ga česnil, če bi kateri ponoči prišel pome.
Zato bi zelo rad imel dobro puško iz našega kraja
Dovjega, da bi kakšnega požrešnega krokodila trčil.
Torej Vas lepo prosim, da bi pisali moji stari materi,
naj mi kupijo dobro puško in semkaj pošljejo. Zraven
mene dela tudi več arabskih sužnjev. Ko mine mesec,
pridejo njihovi arabski gospodarji po denar in ne dajo
od zaslužka sužnjem niti krajcarja. Delati morajo
goli in lačni in so včasih tepeni za najmanjšo reč.
To so usmiljenja vredni siromaki. Zemlja je tukaj
zelo rodovitna; tako lepe pšenice nisem še nikjer
videl. Tukaj ni ne slane ne toče; kar se vseje, gotovo
zraste in obrodi.«
Po veliki noči je v Kartumu umrl zidar Janez
Juen. V mladosti ga je zelo vleklo v Sveto deželo;
varčeval je, da bi mogel tja. Res je šel. Na poti so
ga pa oropali. Ko je potem doma bral pozive, zlasti
Mitterrutznerjeve, da bi naj šlo kaj več obrtnikov v
Afriko, se je odločil. Govoril je malo, mnogo je molil,
veselo in pridno delal.
5. maja je šel h Gospodu po plačilo tudi učitelj
Janez Dorer. Ta mladi, dobri Tirolec se je pridno učil
arabščine, da bi mogel čimprej nastopiti v misijonski šoli. Tudi on je dobil malarijo, a jo je  prebolel.
V začetku maja se mu je vrnila, udarila mu je na
možgane in hitro je bilo po njem. Bil je pobožen in
pokoren kakor otrok. Za učiteljski stan si je pridobil kleno izobrazbo, a jo je ponižno skrival. Rad je
opravljal tudi ročna dela. Jožef Gostner je zapisal
o njem: »Našim dečkom je bil moder oče, ljubeča
mati in izveden učitelj. Z eno besedo: bil je vsem
vse. Njegovo največje veselje je bilo, male zamorčke
učiti prvih verskih resnic.«
19. maja so s Kongregacije za širjenje vere pisali
Knobleharju. Sporočili so mu, da je prefekt Kongregacije, kardinal Fransoni, 20. aprila tistega leta 1856
umrl. Pišejo mu: »Pred dvema mesecema je došlo
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Vaše poročilo o apostolskem vikariatu, ki ste ga
poslali v oktobru prejšnjega leta. Bilo je eno izmed
zadnjih tolažb prevzvišenega kardinala Fransonija,
ki se je vedno zelo zanimal za afriški misijon. In res,
preden je šel k Bogu po plačilo pravičnih, je hotel
dati temu misijonu nov dokaz svoje blagohotnosti:
rade volje je sprejel na Urbanov zavod (Propagando)
dva zamorska dečka (Šerifa in Dumonta), ki ste mu
ju predlagali; lahko ju pošljete v Rim, kadar Vam
je ljubo.« Kardinal pa ni odobril Knobleharjevega
predloga, naj bi se v Veroni vzgajali njegovi zamorski
dečki in deklice, ki bi se morda pozneje med seboj
poročili, se vrnili v Sudan in vplivali na poganske
rojake; to se bo morda na drug način uredilo. »V ostalem se pa prepušča Vaši modrosti, da preudarjate
in izbirate sredstva v prospeh izročenih misijonov,
o katerih se zdi, da jih Gospod do zdaj tako vidno
blagoslavlja.«
Za Fransonijem je papež imenoval za predstojnika
(prefekta) Kongregacije za širjenje vere kardinala
Aleksandra Barnabó.
Na krstni dan, 24. junija, je Klančnik spet poročal
spiritualu Juriju Volcu:
»G. Jernej Mozgan mi je pisal, da naj pridem k
njemu na Beli Nil (k Svetemu Križu), ker ima silno
veliko posla in se neče več objédati in prepirati z
arabskimi mohamedanskimi hlapci. Piše mi: ‘Vsi
drugi Slovenci tukaj so pomrli; da bi bila vsaj midva
skupaj!’ Če bo božja volja, mislim iti zdaj še kakšnih
14 dni opeko delat, potem bi šel ob Modrem Nilu
sekat les; z menoj bi šel tudi mizar, ker ima že vse
žaganice suhe. Šele potem se bom odpravil na Beli
Nil. Torej Vas še enkrat prosim, da mi pošljete veliko
in močno puško; gospoda Mozgana namreč hodijo
sloni večkrat obiskat.«
Nato piše o živalih, ki jih imajo na misijonskem
vrtu. Luskavca, ki hodi prost. Risa, ki je privezan
in mu od same jeze skoraj ogenj šviga iz oči. Leva,
ki prosto hodi po vrtu in z nami jé, ne samo meso,
ampak vse, kar mi jemo, se z nami sprehaja in je
sploh noč in dan kot psiček. Ljudje, ki pridejo k
nam, ga začudeno gledajo in večkrat ne vedo, ali
naj ostanejo ali zbežijo, ko se nenadoma prikaže za
kakšnim sedežem ali kje drugje, ali pa kakor kralj
počasi in moško pride skozi vrt. Po vrtu se sprehajata dva čudovito lepa kraljevska jastreba s krono
na glavi, prav tako tudi dva ptiča “tajnika” s svojmi
kratkimi hlačami in z avbo na glavi. Imamo tudi lepo
štorkljo, ki se včasih zelo smešno vede. Najrajši hodi
po zidovih in ne zoblje (k drugi hrani) samo peska,
ampak golta tudi precej debele drobce zidnih kamnov. Posebno všeč so ji pa svetli predmeti, koščki
železa, medenine itd.«
Ko se Knoblehar še ni vrnil iz Gondokora in od
Svetega Križa, je 20. junija blagoslovil novi del kartumskega poslopja Matej Kirchner.
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KAIRO — Egiptovsko sodišče je obsodilo na smrt sedem članov teroristične milice Islamska država, ki so
februarja 2015 sodelovali pri obglavljenju 21 koptskih kristjanov. Obsodbo bo še preučil veliki mufti.
VARŠAVA — Muzej nekdanjega nemškega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau je pridobil 18 slik nekdanjega taboriščnika slikarja Davida Olerja. Naslikal jih je po koncu druge svetovne
vojne, slikar je upodobil tudi pomore taboriščnikov
v plinskih celicah.
BERLIN — Predsednik sveta Evangeličanske cerkve
v Nemčiji (EKD) Heinrich Bedford-Strohm je ob dnevu nemške edinosti posvaril pred povečujočim se nacionalizmom v Nemčiji, ker: »Nacionalizem je greh.«
BOGOTA — Cerkev v Kolumbiji je pozdravila premirje, ki je začelo veljati 1. oktobra med gverilsko
organizacijo ELN in kolumbijsko državo. Škof Victor
Manuel Ochoa (Cúcuta) je za radio RCN povedal, da
ni bilo več mogoče živeti sredi vojne, ki prinaša le
smrt, bolečino in strah; napočil je čas za mir.
RIM — V cerkvi za vernike z nemškega govornega
območja Santa Maria dell‘Anima so pripravili razstavo o Martinu Lutru in reformaciji. Petnajst razstavnih tabel z naslovom Tukaj stojim z besedili
in grafikami prikazuje Lutrovo življenje in delo ter
bistvene poteze reformacije.
SANA — Apostolski vikar za južno Arabijo škof Paul
Hinder se je zavzel za mirovna pogajanja v Jemnu,
s katerimi bi rešili to državo iz bojev za oblast med
šiitskimi uporniki in sunitsko usmerjeno vlado. Ta
boj v najrevnejši državi Arabskega polotoka »je za
večino ljudi v Evropi predaleč in premalo zanimiv,«
ugotavlja škof Hinder.
VATIKAN — Vatikanska banka IOR toži več ljudi
na Malti, ki so po letu 2013 zlorabili njen vložek
v višini 17 milijonov evrov v razne projekte. Kolikšno škodo je utrpela IOR, bo ugotavljalo sodišče
na Malti. Do tožbe je prišlo, ker želi IOR poslovati
pošteno; zato bo tudi prijavljala zlorabe in segla po
ustreznih ukrepih zunaj vatikanske mestne države.
BERLIN — Predsednik Nemške škofovske konference kardinal Reinhard Marx je ob gornji meji
migrantov (200.000 na leto), za katero sta se dogovorili stranki CDU in CSU, izjavil, da se katoliška
Cerkev v Nemčiji ne strinja z neomejenim sprejemom migrantov, ker to ni mogoče tudi iz praktičnih
razlogov. Pomembno je, kako bodo čim bolje poskrbeli za nove prihajajoče migrante.
BRATISLAVA — Pred petimi leti odstavljeni trnavski nadškof redemptorist Robert Bezak je za zasebno televizijsko postajo Markiza povedal, da bo
od septembra poučeval predmet religija in etika na
dvojezični gimnaziji C. S. Lewis v Petržalki.
CARACAS — Neznanci so prizadejali veliko škodo sedežu Venezuelske škofovske konference. Poznavalci povezujejo napad z zaostritvijo razmer v
državi, katerih žrtev je tudi Cerkev, ki ne podpira
Madurovega režima.
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DUNAJ — Poslovodja dobrodelne ustanove “Don
Bosco Mission Afrika” brat Günter Mayer meni, da
smo za razmere v Afriki krivi tudi Evropejci. »Ne
moremo zgolj črpati naravnih bogastev te celine,
pri tem pa nič narediti zanjo.«
HAMBURG — Nadškof Stefan Hesse je za KNA
izjavil, da znotraj Cerkve pa tudi zunaj nje številni
ljudje pomagajo beguncem, sedaj predvsem s tem,
da bi se vključili v nemško družbo.
PISTOIA — Škof te severnoitalijanske škofije
Fausto Tardelli se je zavzel za župnika župnije
Vicofaro Massima Biancalanija, kateremu skrajneži
stranke Forza Nuova grozijo zaradi njegovega
zavzemanja za pomoč beguncem.
WASHINGTON — Cerkvene organizacije v ZDA so
pozvale predsednika Donalda Trumpa, naj denar, ki
je namenjen za gradnjo zidu ob meji z Mehiko, raje
uporabi za pomoč žrtvam orkana Harvey.
VATIKAN — Mednarodna Karitas in druge dobrodelne organizacije kličejo na pomoč jugu Azije zaradi poplav. Več kot pol milijona ljudi je ostalo brez
domov, več kot 2.100 jih je utonilo. V Nepalu je prizadetih 1,7 milijona ljudi, v Bangladešu je uničenih
ali pokodovanih 700.000 hiš, pod vodo je več kot
800.000 hektarjev obdelovalnih površin.
ANTANANARIVO — Na Madagaskarju je izbruhnila pljučna kuga, ki je zahtevala pet življenj. Simptomi so podobni kot pri gripi. Če je ne zdravijo v 24
urah, je usodna.
RIM — Agencija Združenih narodov FAO je sporočila, da je bilo leta 2016 na svetu kronično podhranjenih 815 milijonov ljudi, kar 38 milijonov več kot leta
2015. To je 11% vsega svetovnega prebivalstva.
MOSKVA — V Rusiji je 63-letna upokojenka na
državni loteriji zadela pol milijarde rubljev (7,2
milijona evrov), kar je največji izplačan loterijski
znesek v ruski zgodovini. Dobitnica ima pokojnine
okrog 200 evrov. Del dobitka je darovala dobrodelnim organizacijam.
JERUZALEM — Izraleska vlada je sprejela odločitev o zaprtju migrantskega centra Holot na jugu
države in o dportaciji okrog 40.000 afriških migrantov, ki so v državo vstopili nezakonito. Migrante, ki
so večinoma iz Eritreje in Sudana bodo deportirali
v Ruando in Ugando.
REWA — V bolnišnici tega indijskega mesta so v
želodcu 35-letnega Maksuda Khana našli 263 kovancev, na ducate britvic, 15 centimetrov velik kos
zarjavele železne skodelice, štiri velike igle, nekaj
kosov stekla, v trebuhu pa še sto žebljev, skupaj
dva kilograma železa.
PRAGA/VATIKAN — Papež Frančišek je 15. novembra sprejel zastopstvo praške mestne hiše na
čelu z županjo Adriano Krnáčovo. Pogovarjali so se
o tem, da bi Praga gostila svetovni dan mladih leta
2022.
MOSKVA — Katoliški nadškof v tem mestu Paolo Pezzi je za nemški portal katholisch.de v Bonnu
odnose med katoliško Cerkvijo in Rusko pravoslavno cerkvijo ocenil kot dobre. Dejal je, da so se v
»zadnjih letih močno izboljšali in da se še naprej
razvijajo pozitivno.«
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RIM — Malteški viteški red in Nemčija sta 15. novembra navezala polne diplomatske odnose. Veliki
kancler reda, Nemec Albrecht von Boeselager je ob
tem omenil, da si bosta družno prizadevali pomagati beguncem.
BONN — Dosedanji voditelj oddaj Radia Vatikan za
nemško govorno področje Bernd Hagenkord meni,
da je načrtovana preureditev vatikanske medijske
strukture nujna. Tega si želi tudi papež Frančišek.
CANBERRA — Avstralski statistični urad je objavil
podatek, da se je kar 61,6 odstotka oz. 12,7 milijona Avstralcev na pravno nezavezujočem ljudskem
glasovanju izreklo za uvedbo “zakona za vse”; torej tudi za istospolne zakonske zveze. Predsednik
Avstralske škofovske konference nadškof Denis
Hart je poslance pozval, naj pri reformi zakonov
upoštevajo tudi interese nasprotnikov takšnih zvez.
DAKA — Voditelj SOS-otroških vasi v Bangladešu
Ghulam Ahmed Ishaque je opozoril na veliko stisko
kar 400.000 otrok manjšine Rohingya v begunskih
taboriščih. Izkoriščajo jih za delo, trgujejo z njimi,
jih zlorabljajo.
VATIKAN — Direktorica Vatikanskih muzejev Barbara Jatta je za pomlad 2018 napovedala vatikansko-kitajsko razstavo umetnin pod naslovom Lepota nas povezuje. Razstavo bodo pripravili, da bi
poglobili odnos katoliške Cerkve do Kitajske, pri
tem naj bi pomagala tudi “diplomacija umetnosti”.
BUDIMPEŠTA — Predstavniki škofovskih konferenc Madžarske, Češke, Slovaške, Hrvaške in Poljske so 4. decembra podpisali sporazum, da bodo
pomoč Karitas beguncem v Libanonu podprli z nadaljnjimi 450.000 evri.
NABLUS — Pri Jožefovem grobu je ob obisku judovskih molivcev prišlo do obračunavanja med Palestinci in izraelskimi vojaki. Palestinci so metali kamenje in molotovke na vojake, ti pa so “odgovorili”
s solzilnim plinom in gumijastimi kroglami.
MOSKVA — Civilna pobuda “za življenje” je 21. novembra v Kremlju vložila več kot milijon podpisov
peticije zoper prekinitev nosečnosti. Podpisali so jo
patriarh Kiril I., škofje, duhovniki, pa tudi igralci,
športniki in politiki. Podpisniki od predsednika Putina zahtevajo tudi več državne pomoči nosečim ženam in družinam.
DAKA — Bangladeška Karitas je s pomočjo mednarodne mreže Karitas poskrbela za okrog 30.000 članov muslimanske manjšine Rohingya, ki so iz Mjanmara pribežali v Bangladeš. Pripeljala jim je živila,
razdeljujejo pa jim tudi pitno vodo in kuhalnike.
MOSKVA — Patriarh Kiril I. je v govoru v stolnici
Kristusa Odrešenika ob spominu na tragične dogodke, povezane z oktobrsko revolucijo, Ruse pozval,
naj združijo vse zdrave sile – Cerkev, umetnost,
kulturo, pisatelje, znanstvenike, vse ljudi, ki imajo
radi to deželo. »Vsi moramo stopiti skupaj, ker smo
prišli v kritičen čas v razvoju človeške civilizacije.«
CARACAS — Predsednik Venezuelske škofovske
konference nadškof Diego Padron je skeptičen pred
začetkom pogovorov med vlado in opozicijo. »Težava ni dialog, težava je, da se je dialog v Venezueli
razvrednotil,« je izjavil za radio Union.
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PARIZ — Kaldejski patriarh Louis Raphael Sako se
je ob obisku v glavnem francoskem mestu zavzel
za takšno iraško ustavo, »ki bo zagotovila enakost
vseh državljanov.«
BRUSELJ — Evropski in afriški škofje so pred vrhom EZ v Abidjanu pozvali evropske in afriške politike, naj se bolj zavzamejo za človekovo dostojanstvo najbolj revnih.
MADRID — Predsednik Španske škofovske konference nadškof Ricardo Blazquez je 20. novembra
na začetku jesenskega zasedanja te konference v
Madridu izjavil, da je enostranska izjava o neodvisnosti Katalonije od Španije sredi oktobra za Cerkev
kar “najbolj žalostna”. Povedal je tudi, zakaj: »Prelom ustavnega reda, ki smo ga Španci vzpostavili
pred 40 leti, je resno in vznemirljivo dejanje zoper
naše mirno sožitje in nad nesoglasji med političnimi
formacijami.«
LJUBLJANA — Častno priznanji Boruta Meška
za življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje
novinarjev in publicistov, sta letos prejela pisatelj
Alojz Rebula in njegova soproga, pisateljica in
pesnica Zora Tavčar. Zaradi zdravstvenih težav so
jima priznanje podelili na domu.
PRAGA — Češki predsednik Miloš Zeman je dejal,
da je Evropska unija strahopetna, saj dela vse, da
bi odporniki palestinskih teroristov prevladali nad
proizraelsko strujo. S tem je kritiziral odziv na
Trumpovo odločitev, da prenese veleposlaništvo
v Jeruzalem. Kot dokaz je navedel tudi, da je
evropski parlament nedavno dopustil, da ga je
nagovovila Leila Khaled, ena najbolj razvpitih in
zlobnih palestinskih teroristk.
CARACAS — Demokracija po socialistično: diktator
Mazuro je trem največjim opozicijskim strankam
prepovedal sodelovanje na predsedniških volitvah
leta 2018.
MUBI — V tem pomembnem nigerijskem trgovskem mestu se je med molitvijo v mošeji razstrelil
samomorilec, mrtvih je bilo najmanj 50 ljudi.
BOGOTA — V kolumbijskem glavnem mestu se je
od 1. do 3. decembra srečalo 90 katoliških politikov, ki so odgovorni za latinskoameriška ljudstva,
z visokimi predstavniki katoliške Cerkve. Gostitelja
sta bila predsednik CELAM kardinal Ruben Salazar
Gomez in predsednik Papeške komisije za Latinsko
Ameriko kardinal Marc Ouellet, med drugimi pa je
udeležencem govoril vatikanski “zunanji minister”
nadškof Richard Paul Gallagher.
VATIKAN — Vatikanska banka je 1. decembra na
svoji spletni strani objavila, da je bila nenadna odpustitev enega od vodilnih sodelavcev upravičena
in “normalen in naraven postopek pri vodenju poslov”. Podrobnosti o tem ni objavila (javna občila so
zapisala veliko netočnih podatkov), razlog za to pa
je bila zaščita prizadetih.
INNSBRUCK — Ordinariat te avstrijske škofije
je objavil, da je novi škof mons. Hermann Glettler na dan škofovskega posvečenja zajtrkoval z
brezdomci. Novi škof je že prej večkrat spregovoril
o družbenih vprašanjih ter se zavzemal za večjo
solidarnost z ljudmi na družbenem robu.
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Niko Kuret

NOVO LETNO KO LEDOVA NJE

Novoletno koledovanje sega že v predkrščansko
dobo. Rimljani so novo leto imenovali “Kalendae
Januariae”. Rimsko praznovanje se je udomačilo tudi
pri narodih, ki so bili Rimljanom podložni. Seznanili
so se z njim tudi Slovani. Kot izposojenko so prevzeli
ime “kalendae” in ga spremenili v “koleda”. Novolet
ne “koledne” obhode so obhajali že pokristjanjeni
narodi kljub njihovemu poganskemu duhu. Cerkveni
zbori in oblastvene prepovedi jih niso mogli odpraviti.
Cerkev jih je nazadnje skušala pokristjaniti tako,
da so se koledovanja v krščanski obliki udeleževali
tudi duhovniki. Sčasoma je krščanska vsebina prevladala.
O koledovanju na Štajerskem, Dolenjskem in
Notranjskem je Ave Maria že poročala v januarski
številki leta 2011.

Na Krasu je novoletno koledovanje pojenjalo
že pred letom 1900. Kolikor ni že Karl Štrekelj otel
pozabe nekaj kolednic, je ohranil spominu mnogo
podrobnosti o kolednicah v tomajski fari in Trebčah
Milko Ukmar (Matičetov). Opozoril je na običajno
zgradbo kolednice: uvod s posvetilom; jedro, ki je
navadno pripoved; na koncu pa slovo, priporočilo.
Uvod in slovo se v raznih kolednicah dokaj ujemata. Značilen je začetek dutovske kolednice:
Dober véčer Bog daj, gospodar,
gospodinja brumna, póštena!
Mi vam hočemo sveto pesem pet
od Jezusa no Marije,
od tiga leta noviga,
od tiga rojstva božjiga,
od le-tih svetih kraljev treh
od le-tih svetih praznikov,
ker nam jih je Bog dal učakati,
zdravi, veseli uživati.
Jedro kolednice je bila pripoved, ki po vsebini ni
bila nujno v zvezi z novim letom. Tako so peli o sv.
Antonu, o sv. Krvi, o sv. Andreju, o “sv. Telesu”, o
“zapovedi cesarja Avgustuza” in sv. Jožefu, peli so
dekletom o Mariji pod jablano in še sicer prilagajali,
če se je dalo, pesem tistim, katerim je bila kolednica
namenjena. Če je bil gospodar Anton, so mu zapeli
o sv. Antonu; če je bil Andrej, so mu zapeli o sv.
Andreju; za duhovnega gospoda so imeli posebno
kolednico.
Kraške kolednice so nemara med najlepšimi in
po pevski plati najbolj izdelanimi kolednicami na
Slovenskem. Fantje so izkoriščali pevske vaje cerkvenega zbora za zornice, da so zraven vadili tudi
novoletne kolednice. Žal, so nekateri organisti, ki
niso imeli posluha za bogastvo ljudskega izročila,
marsikaj spodkopali.
Način petja je bil namreč na Krasu svojevrsten.
Fantje koledniki so se razdelili v dva zbora – eden
je ostal zunaj pred dvoriščnimi vrati, drugi je šel na
borjač pred hišo. Zbor pred hišo je pel “naprej”, zbor
na cesti pa odpev. Odpev je sledil vsakemu drugemu
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stihu v koledniškem jedru. Za primer v že omenjeni
dutovski kolednici:
Hlapci, dekle zgodaj vstajajte,
delavce skupaj spravljajte!
(Odpev):
Na čast gospodarja hišnega
in Boga resničnega.
Da bojo šli delat vinograd,
da bojo šli delat vinograd.
(Odpev): Na čast ...
Kadar vinograd nardili so,
nuter tri rožce vsadili so.
(Odpev): Na čast ...
Prvo rožco vsadili so,
vsadili belo lilijo.
(Odpev): Na čast ...
Drugo rožco vsadili so,
vsadili vinsko trtico.
(Odpev): Na čast ...
Kaj se bo s trtice delalo?
Delala se bo presveta kri.
(Odpev): Na čast ...
Trečo rožco vsadili so,
vsadili pšeničen klas.
(Odpev): Na čast ...
Kaj se bo s pšeničice delalo?
delalo se bo sveto Telo.
(Odpev): Na čast ...
Kolednico je končal sklepni del:
Al gore, gore, gospodar,
gospodinja brumna, póštena!
Tu vam je pesem spójena
na vaše vredno poštenje.
Mi se od vas odločimo,
Bogu vas perporóčimo,
Bogu jen dvici Mariji
jen vsi nebeški družini.
Svoje čase so začeli s petjem že opolnoči. Poz
neje (1867) je županstvo v Tomaju ponočno petje
prepovedalo. Ker se fantje tega niso držali, jih je dal
župan za osem dni zapreti ... Po vrstnem redu so
obiskali koledniki najprej župnika, potem župana, za
njim učitelja in še kakega veljaka, nato pa so šli od
hiše do hiše, od številke do številke. Pri uglednejših osebah so se posebno potrudili. Peli so počasi,
nekatere pesmi (postavim, o sveti Krvi) so trajale
tudi dobre četrt ure. Če kateri od pevcev ni pokazal
potrebne resnobe, so ga odslovili.
Po nagrado so hodili navadno šele naslednji dan.
Nabrali so denarja tudi do 100 goldinarjev, zraven
pa jajc, masti, orehov in terana. Vsako dekle jim
je pripravilo pomarančo, v katero je zasadila vsaj
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srebrno dvajsetico. Nabrano blago so spravili do
praznika sv. treh kraljev ali do naslednje nedelje.
Tedaj so pa pri kaki hiši priredili večerjo in ples. Na
zabavo so povabili vaška dekleta in najveljavnejše
može iz občinske uprave (“dvanajstije”); po vsakega
posebej so navadno šli s harmonikarjem.
Poročilo z Goriškega leta 1853 pravi, da je bilo
koledovanje v tolminskih gorah v navadi “do novejših
časov”. Godci so hodili ob novem letu od hiše do
hiše. Pred vsako so se ustavljali, zagodli najprej kako
pobožno pesem, potem pa nekaj okroglih. Videti
pa je, da je koledovanje ponehavalo že konec prve
polovice 19. stoletja.
Kakor Tolminci na Goriškem, tako so bili glavni
koledniki na Gorenjskem Kroparji in Kamnogoričani
(“Kamničani”). Ko je v hudem mrazu zamrznila
Kroparščica in ustavila kolesa v vigenjcih, so Kroparji
povezali culo in odšli koledovat. Po dva ali trije moški,
tudi kakšna ženska, so ubrali pot pod noge in s pes
mijo obhodili vso bližnjo in daljno okolico. Prepevali
so božične pesmi in trikraljevske kolednice. Ljudje
so jim dajali živež. Koledniki so nosili težke vreče
domov, kjer so jih stradajoče družine željno čakale.

opustili in pesem skoraj pozabili. Pozabe jo je otel
France Marolt, ki jo je spravil tudi na koncertni oder.
Tržiško kolednico za novo leto je ohranil spominu
Viktor Kragl:
Mi vam vošmo novo leto,
novo leto najpoprej.
Kar je Jezus v štalci rojen,
je prav danes osem dni.
On je hotel obrezan biti
po postavi judovski.
Pri obrezvan m je blo dano
to njegovo svet ime.
Kolednica je močno “cerkvena”, saj se spominja
Jezusovega obrezovanja, ki ga je slavila Cerkev na
novoletni dan; spominja se pa tudi praznika Jezusovega imena, ki ga je Cerkev slavila naslednji dan,
2. januarja.
Bolj šaljivo in pristno ljudsko kolednico je v Kranju
zapisal Franc Kramar:
Mi smo prišli semkej k vam,
če vte kej darvali nam.
Če vte kej darvali nam,
bomo mi spoznali vas.
Očka, vam pa glih takó:
Če b še kej od dnarcov blo –
nej en groš bo al pa dva
al pa cela cvancgarca!

Na večer k Novemu letu je bila v Železnikih,
Gorénjem koncu, v navadi tudi “kraja deklet”. O
njej poroča France Koblar takole: »Starejši moški
so šli od hiše do hiše, se ustavili tam, kjer so bila
odrasla dekleta, začeli silno kašljati ter zapeli
šaljivo zbadljivko: ‘Dober večer, hišni očà, bela rožà
(dekle). Tu sèm smo mi pribežali, hišni očà, da bi
vam dekleta vkradli, hišni očà, bela rožà! Tinetu (ali
kako drugo ime postarnega samca) v malin jo bomo
dali – on bo moko v malin deval, ona mu bo žakelj
držala, hišni očà, bela rožà!’ Táko izročanje deklet
starim samcem, navadno kvantarsko zabeljeno,
se je ponavljalo, dokler jih niso z vodo polili in so
nato s kašljanjem in smehom – zlasti veseli, če se
jim je primera duhovito posrečila – odšli naprej.
Navadno so skušali napraviti čim večje nasprotje
– najlepša dekleta so prisodili najbolj nerodnim in
smešnim starim fantom (ki jih je bilo včasih precej!).
Hudomušnost in iznajdljivost je bila tu včasih zelo
slana, posebno, kadar so se hoteli maščevati nad
kakim nečimrnim dekletom, ali pa nad takim, ki
je bila na slabem glasu ...« “Kraja deklet” je bila v
navadi do prve svetovne vojske. Pozneje so šego
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Sedem nas je za pajdaš,
ta vosmi je pa trogar naš,
ta vosmi je pa trogar naš,
on pa nosi punkelc naš.
Gašpar Križnik je poznal v Motniku kolednico, ki je
značilna za nekatere slovenske novoletne kolednice:
koledniki darujejo za novo leto “duhovne” darove
možem, ženam, fantom, dekletom – otročički jih
niso potrebni:
Od tega leta noviga,
od tega rojsta božiga –
kaj čemo za novo leto dati?
Možem rudečo gartrožo
če Marija dati.
Sledi potem prvih pet verzov, pet in šesti se pa
dodajata po vrsti:
Ženam belo gartrožo
če Marija dati.
Fantam zelen rožmarin
če Marija dati.
Dekletam krancel zlat
če Marija dati.
Kolednica tu nadaljuje in konča:
Marija ga je spletala,
otročičkam ga je šenkala
za to belo lilijo nedolžno.
Opuščeno je koledovanje s petjem v Zgornji Sav
ski dolini. Nazadnje so koledovali samo še otroci. Pač
pa se starejši spominjajo kolednikov godcev, ki so
prihajali z goslimi, zlasti Bovčanov. Tudi v Tuhinju še
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vedo za kolednike, ki so s klenêtom, harmoniko in
trompeto “nov let nosil”. Daleč naokrog so prišli in
precej so zaslužili v denarju – še “šajdesen” (potice,
“hvancate”, meso) so prinesli domov. Tudi iz Ihana
so bili taki koledniki. V starih časih je bila “lesena
múska”, igrali so na oprekelj, pa ljudje pravijo, da
niso bili več zadovoljni z njo. Zato so začeli igrati na
pihala. Od doma so šli taki koledniki dva dni pred
novim letom, 14 dni po novem letu so se vrnili. Ljudje
so jim dajali denar. Prišli so daleč naokoli. Koledniškega petja pa se ljudje okoli Ihana in Lukovice in
v Tuhinju ne spominjajo več.
Značilno novoletno kolednico objavlja Pavle Zablatnik iz Podjune in iz Radiš:
Včakáli smo novega leta,
čast, hvalo mi dajmo Bogú.
Te stare je minuwo,
nazaj ga nikol več ne bo.
Pomisli, koliko prijatelov
leži tam na žegnanem britofu,
k so wan te danešnje den leta
z veseljem obhajali še ...
Kolednica ima tri kitice. Ponekod je že zamrla,
peli so jo odrasli koledniki.
Kot posebna zanimivost se je ohranilo novoletno
koledovanje v Podjuni: severno od Drave, okoli Tinj,
na Radišah, okoli Šmarjete pri Velikovcu, Želinj pri
Trušnjah, Djekš in Vovber, južno od Drave pa okoli
Kazaz, koder hodijo koledniki ve do danes v noči od
starega na novo leto koledovat od hiše do hiše, od
vasi do vasi, pojo posebno kolednico, voščijo srečno
novo leto ter prejemajo za to darove. V Zilji in Rožu
novoletno koledovanje ni znano.
Tudi na Koroškem je znana kolednica, ki z njo koledniki dajejo svoj“duhovni” dar vseh družini – srečali

smo jo v Motniku. Že leta 1815 je bila zapisana na
Ravnah lepa, pesniško zapeta novoletna kolednica:
Mi pa delič perrajžemo,
sreči, zdravje vam vonšemo.
Premisli, človek moj,
noviga leta nocoj!
Hišnemu očetu šenkamo
eno rdečo gartaži.
Premisli ...
Tu ni obena gartaže,
tu je sam Oče nebeški.
Premisli ...
Hišna mati je deležna lepe bele lilije, ki je sama
Devica Marija. Hišnim fantičem dajejo lep zelen rožmarin, ki je le Jezus, Marijin sin. Hišnim dekličem
darujejo lepe dišeče nageljče, ti pa so vsi nebeški
angelci. Koledniki se nato poslovijo:
Mi se od vas potočimo,
Bogo no Marji vas zročimo.
Premisli ...
Iz Tinj in iz daljnih Žabnic v Kanalski dolini sta
nam znani dve močno podobni novoletni kolednici, ki
pa spet spominjata na pravkar navedeno kolednico
iz Ráven.
Svojevrstna – in morda umetna – je kolednica, ki
naj bi jo bil zapel na Pečicah Davorinu Terstanjaku
(1857) star berač. Pesem je splošno znana in jo
dostikrat navajajo:
Oj kole-kole-koledo,
leto lepo mlado!
Da bi prav veselo blo,
imelo mastno brado –
oj, kole-kole-koledo! ...

Karlo Smodiš

NOVO LETNA NAVIGA CIJA
Skorajda ni več revije o tehničnih aparatih, v
kateri ne bi poleg najnovejših aparatov ponujali tudi
navigacije za vozila. Gotovo je marsikomu v veliko
pomoč. A se zgodi tudi, kar je poleti doletelo dva motorista z avstrijskimi registrskimi tablicami, da človek
konča na nasipu ob gradbišču avtoceste namesto
na cesti. Začetek leta je čas, da kot posamezniki,
družina ali skupnost naravnamo “navigacijo” naših
življenjskih ciljev v želeno smer. Da se nam ne bi
zgodilo tako kot prej omenjenima motoristoma.
Nekatere družine na začetku leta naredijo pravi
seznam želja, nalog in ciljev, ki jih želijo opraviti in
doseči. Pogled na opravljeno in doseženo jim vliva
novega poguma. Ob tem lahko ostrijo čut za to, kaj je
bolj in kaj manj pomembno in postavljajo prioritete.
Za kristjana je negovanje odnosa z Bogom gotovo
na prvem mestu. Zato časa za molitev, obisk maše,
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sodelovanje v duhovnih skupinah, na duhovnih vajah
ipd. ne gre namenjati drugim opravilom. Z blaženim
Slomškom lahko ponovimo, da bo delo, začeto z Bogom, imelo dobre sadove. Smer “večnost” je “osnovni
vnos” v naši življenjski navigaciji.
Sledijo ji vsi drugi. Povezani z desetimi božjimi
zapovedmi in blagri, ki jih je, kot magno karto, na
Gori vsem ljudem izročil Kristus. Apostol Pavel nas
vabi, naj vse delamo v božjo čast in hvalo, od zidanja
hiše do večernega pometanja kuhinje, od izračunov
na področju atomske fizike do okopavanja na vrtu.
Odgovor na vprašanje, kaj bi na našem mestu storil
Kristus, je zvezda severnica za naš notranji, duhovni
kompas. Čim bolj bomo poznali Gospoda, tem laže
bomo vsak trenutek znali uravnati našo navigacijo.
Nov začetek, ki ga predstavlja novo leto, naj bo
začetek pozornega prisluškovanja božji govorici.
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MARIJA, SV ETA BOŽJA MATI
1. JANUAR

NOVO LETO
SVETOVNI DAN MIRU
Božični čas je podaljšani spomin božjega, deviš
kega in odrešiteljskega materinstva Nje, katere
brezmadežno devištvo je svetu podarilo Odrešenika.
Zares, ko Cerkev na božični praznik moli Odrešenika,
časti tudi njegovo slavno Mater ... V prenovljeni ureditvi božične dobe je treba obrniti pozornost javnosti
na novo vpeljani praznik božje Matere. To slavje,
po starodavnem bogoslužnem izročilu mesta Rima
določeno na dan 1. januarja, proslavlja Marijin delež

pri skrivnosti odrešenja in poveličuje dostojanstvo,
ki iz tega deleža izhaja za sveto Mater, ki nam je
dala Začetnika življenja. Vrh tega imamo ugodno
priložnost, da se ponovno poklonimo novorojenemu
Knezu miru, poslušamo veselo sporočilo angelov in
da po posredovanju Kraljice miru prosimo Boga za
veliki dar miru. V ta namen smo določili dan 1. januarja, ko srečno sovpadata osmi dan Gospodovega
rojstva z začetkom leta, za ‘svetovni dan miru’.«
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Tako je zapisal papež Pavel VI. v svoji apostolski
spodbudi o Marijinem češčenju, objavljeni 2. februarja leta 1974.
Današnji praznik Marije, svete božje Matere je dejansko najstarejši Marijin praznik, podaljšanje božičnega praznika. Na krščanskem Vzhodu so ga obhajali
že v 5. stoletju pod imenom Spomin Bogorodice in
sicer takoj naslednji dan po božiču. Ko so ga prenesli
tudi na Zahod, so ga obhajali 1. januarja, na božično osmino. Po zapisu evangelista Luka o
izpolnitvi predpisa Mojzesove postave se je
praznik imenoval Obrezovanje Gospodovo.
Pokoncilske določbe o cerkvenem letu temu
prazniku spet vračajo marijanski značaj,
kar izraža že samo bogoslužno besedilo.
Marija je najtesneje povezana tako s
skrivnostjo božjega učlovečenja kakor
tudi s skrivnostjo človeškega odrešenja. V
koncilski konstituciji o Cerkvi beremo: »Iz
Marije si je božji Sin privzel človeško naravo, da bi s skrivnostmi svojega življenja
na zemlji osvobodil človeka od greha.« Po
Mariji se je izvršila tista ‘čudovita zamenjava’, o kateri pišejo stari cerkveni pisatelji:
božji Sin je postal človek, da bi ljudje postali
božji otroci.
Vera v Marijino božje materinstvo je bila
v Cerkvi vedno živa. Apostolska vera, ki je
nastala že v apostolskih časih, izpoveduje o
Jezusu, da “je bil spočet od Svetega Duha,
rojen iz Device Marije”. Ko so cerkveni
očetje govorili ali pisali o Mariji, so vedno
učili, da je bila božja Mati in da je v sebi
združevala devištvo in materinstvo.
Na začetku 5. stoletja je carigrajski škof
Nestorij začel učiti, da Marije ne moremo
imenovati Bogorodica (grško Theotokos).
Trdil je, da Marija ni božja mati, je le mati
človeka Kristusa, s katerim se je združila
oseba Besede. Cerkveni zbor v Efezu leta
431 je razglasil versko resnico, da je Marija
prava in resnična božja Mati. Razglasitev te
verske resnice je verno ljudstvo pozdravilo
z velikanskim veseljem.
Leta 1931, ob 1500-letnici efeškega koncila, je
papež Pij XI. določil, naj se 11. oktobra vsako leto
obhaja praznik Marijinega božjega materinstva. Po
prenovljenem koledarju se te njene odlike spominjamo 1. januarja.
Ta praznik naj bi katoliške vernike spominjal na
Marijino visoko čast in na njeno vlogo pri uresničevanju skrivnosti odrešenja. Vsebino tega praznika
povzema bogoslužje.
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PRESV ETO IME JEZUSOVO
3. JANUAR
Češčenje Jezusovega imena se je
embleme Jezusovega imena nad vhodna
začelo že v prvih časih Cerkve, kar dovrata svojih hiš, da so tako pokazale, da
Sv. Bernardin
kazujejo okrajšave Jezusovega imena,
zaupajo v Jezusa. Enako so delala tudi
ki krasijo staro krščansko umetnost. Lizdruženja in občine na svojih sedežih.
turgično pomembnost pa je to češčenje
Simbolika sonca pridružena Kristusu,
doseglo šele v 14. stoletju, največ po
kakor jo je uporabljal sv. Bernardin, je
zaslugi sv. Bernardina Sienskega.
sicer vzbudila nekaj negodovanj, vendar
V srednjem veku je bila pobožnost
jo je potrdil papež Martin V. leta 1450
Jezusovega imena zelo navzoča pri nezaradi njenih globokih korenin v Stari
katerih cerkvenih učiteljih, predvsem pri
zavezi in tudi zaradi goreče obrambe
sv. Bernardu, pa tudi pri sv. Frančišku
sv. Janeza Kapistrana.
Asiškem. Posebno je bila razširjena na
Bogoslužje Jezusovega imena se je
vsem področju mesta Siene, za kar so
razširilo proti koncu 15. stoletja. Leta
nekaj desetletij pred sv. Bernardinom
1530 je papež Klemen VII. dovolil franimeli zasluge jezuati, laiška bratovščina,
čiškanskemu redu brevir presvetega
ki se je posvečala skrbi za onemogle
Jezusovega imena, papež Inocenc XIII.
in jo je leta 1360 ustanovil sv. Janez
pa je leta 1721 razširil na vso Cerkev
Colombini. Ime jezuati se jih je prijelo
bogoslužje, ki se je že uveljavilo na
prav zato, ker so pogosto izgovarjali
raznih krajih.
ime Jezus.
Sv. Bernardin Sienski je bila eden
Izoblikovanje bogoslužja povezanega
od predhodnikov katoliške reforme in
z Jezusovim imenom je bilo posledica
njegovo pridiganje po protestantski
pridiganja sv. Bernardina Sienskega
reformi ni bilo pozabljeno. Jezuitski red
(1380-1444), frančiškana, ki je svoje
je postal podpornik češčenja in nauka
prizadevanje za obnovo Cerkve osredoin je prevzel tri Bernardinove črke (IHS)
točil na Jezusovo ime tako, da je poudarjal osrednje
kot svoj emblem. Presvetemu Jezusovemu imenu
mesto Jezusa Kristusa v veri. Sam je rekel: »Moj
so jezuiti posvetili svoje najlepše cerkve po vsem
namen je obnoviti in pojasniti Jezusovo ime, kakor
svetu. Med vsemi je najbolj znana matična cerkev
je bilo v prvi Cerkvi.«
jezuitov “il Gesù” v Rimu, kjer je na oboku freska
Razložil je namreč, da
“Zmagoslavje Jezusovega imena”, delo genovskega
križ sicer spominja na
slikarja Giovanni Battista Gaullija, imenovanega ‘il
Kristusovo trpljenje,
Baciccia’ iz leta 1679.
medtem ko njegovo
ime kliče v spomin
Obok cerkve del Gesù
vsak vidik njegovega
življenja, od uboštva
jaslic, preko skromnosti tesarske delavnice,
pokore v puščavi, čudežev božanske ljubezni,
trpljenja na Kalvariji,
do zmagoslavja vstajenja in vnebohoda. S podreditvijo Jezusovemu
imenu je reševal vse probleme praktičnega in družbenega življenja: politično sovraštvo, družinsko
moralo, dolžnosti trgovcev, obrekovanje itd.
Kot nasprotje grbov plemiških rodbin, katerih
spori so okrvavljali italijanska mesta, je sv. Bernardin
iznašel grb v živih barvah, s katerim je predstavljal
Jezusovo ime. Sestavljen je bil iz treh črk IHS, zapisanih na zlatem soncu z dvanajstimi vijugastimi
žarki, vse skupaj pa na modrem ščitu. Na ta način
je na viden način razglašal Kristusove besede: »Kjer
sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu,
tam sem sredi med njimi« (Mt 18,20). Sv. Bernardin je torej upravičeno sveti zaščitnik tistih, ki se
ukvarjajo z reklamo. Družine so potem postavljale
12
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GOSPODOVO RAZG LAŠENJE –
SV ETI TRIJE KRA LJI
6. JANUAR

Praznujemo sveti dan, ki je poveličan s tremi
čudeži: danes je modre zvezda pripeljala k jaslicam,
danes se je na svatbi voda spremenila v vino, danes
se je Kristus dal Janezu krstiti, da bi nas odrešil.«
Tako pravi odpev k hvalospevu Moja duša v drugih
večernicah molitvenega bogoslužja praznika Gospodovega razglašenja. Grško ime zanj je epifania,
pomeni pa razodetje Kristusovega mesijanskega
veličastva. Modri so Otroka, h kateremu jih je pripeljala nenavadna zvezda, priznali za mesijanskega kralja in ga “razglasili” med svojimi rojaki. Ob
čudežu spremenitve vode v vino na svatbi v Kani
Galilejski, poroča evangelist Janez, je Jezus “začel

delati znamenja in razodel svoje veličastvo”. Pri Jezusovem krstu v reki Jordanu pa ga je nebeški Oče
sam razglasil za svojega Sina.
Vzhodne krščanske Cerkve praznujejo 6. januarja praznik bogojavljenja Gospoda Boga in našega
Odrešenika Jezusa Kristusa kot enega največjih
praznikov že od najstarejše dobe. Posvečen je Jezusovemu krstu v Jordanu, kjer se je razodelo njegovo
božanstvo. Pri nas in po vseh deželah sveta, kjer so
evangeljsko oznanilo sprejeli iz Rima, pa se današnji
praznik v ljudskem govoru ne imenuje Razglašenje
Gospodovo, ampak praznik Svetih treh kraljev. Izraza “razglašenje” in “trije kralji” si nista nasprotna,
temveč se med seboj dopolnjujeta. Modri, o katerih
2018 – AM – JANUAR

piše na začetku drugega poglavja svojega evangelija
sveti Matej, so že v prvi Cerkvi veljali za “prvence
poganskega sveta”: v njih so bili na nek način h
Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje.
Evangeljsko pripoved, ki se bere leto za letom
pri praznični maši, je legenda dopolnila in pesniško
olepšala. Modri so Detetu darovali tri darove: zlato
kot velikemu kralju, kadilo kot pravemu Bogu in
miro kot umrljivemu človeku zato je ljudska domiš
ljija dala vsak dar v roke enemu. Zgodaj je določila
tudi njih imena, ki so se v teku časov spreminjala
do sedanjih oblik: Gašper, Miha (Melhior), Boltežar
(Baltazar). Vsebino številnih legend povzema naš
narodopisec dr. Niko
Kuret takole: »Sred
nji vek je na svoj
način spletel okoli
domnevnih svetih
treh kraljev še vr
sto drugih domišljij
skih podrobnosti.
Melhior naj bi bil
najstarejši, sivolas
– Gašper mladenič
dvajsetih let Boltežar
pa mož; tako naj
bi bili simbolično
predstavljali tri člo
vekove starostn e
dobe. Ali pa naj bi
bili sveti trije kra
lji simbolično pred
stavljali pogane (bet
lehemski pastirji so
namreč zastopali
Jude). Gašp er naj
bi bil predstavnik
semitov, Melhior ja
fetitov, Boltežar pa
hamitov, zato so
zač eli upodabljati
Melhiorja kot Evropejca, Gašperja kot Azijca,
Boltežarja pa kot Etiopca - črnca... Vsa ta dediščina
srednjeveške pobožne domišljije se je skozi stoletja
ohranila v naš čas. Po njej upodabljajo umetniki svete
tri kralje na slikah in kipih in v jaslicah: eden je starec,
drugi je mož, tretji je črnec...« Domnevne ostanke
svetih treh kraljev so hranili v stolnici v Kölnu ob Renu,
kamor se je zgrinjalo veliko romarjev. Tudi pobožni
Slovenci s Kranjskega, iz Štajerske in Koroške so radi
romali v “Kelmorajn”.
Na današnji praznik godujejo tisti, ki so jim starši
izbrali ime Boltežar (Bolte, Boltež), Gašper in Melhior
(Miha). Imenoslovec Janez Keber pravi, da so vsa
ta tri imena na Slovenskem zelo redka.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U
SEJALEC JE ŠEL SEJAT SEME
Naslov tega, kot tudi 5. in 7. poglavja, se nanaša na znano priliko o sejalcu:
»Sejalec je šel sejat svoje seme. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Pohodili so ga in ptice neba so ga pozobale. Drugo je padlo na skalo, in ko je pognalo,
se je posušilo, ker ni imelo vlage. Drugo je padlo med trnje, in trnje, ki je zrastlo z
njim, ga je zadušilo. In spet drugo je padlo v dobro zemljo in pognalo ter obrodilo
stoteren sad...« Ko je to povedal, je zaklical: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj
posluša!« Njegovi učenci so ga spraševali, kaj pomeni ta prilika. Rekel jim je: »Vam
je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah, da
gledajo, pa ne vidijo, in poslušajo, pa ne doumejo. Prilika pa pomeni tole: Seme je
Božja beseda. Ob poti so tisti, ki poslušajo, nato pa pride hudič in jim vzame besedo
iz njihovih src, da ne bi verovali in ne bi bili rešeni. Na skali so tisti, ki z veseljem
sprejmejo besedo, ko jo slišijo, vendar ti nimajo korenine: nekaj časa verujejo, v
trenutku preizkušnje pa odpadejo. Seme, ki je padlo med trnje, so tisti, ki slišijo,
vendar se zaradi skrbi, bogastva in naslad življenja na svoji poti zadušijo, tako da ne
obrodijo sadov. Seme v dobri zemlji pa so tisti, ki z lepim in dobrim srcem besedo
slišijo in jo ohranijo ter v stanovitnosti obrodijo sad« (Lk 8,4-15).

N A S P R OT N I K
Ko je Jezus prejel v Bethabari Očetovo znamenje,
ki ga je razodelo ljudem, bi se moglo zdeti čisto
pravilno, da se tudi on odzove svojemu mesijanskemu
poklicu in začne učiti množice, kot je storil v svojem
območju Janez Krstnik. Pa je vendar minilo še nekaj
časa, najbrž kake štiri mesece, preden je Jezus
slovesno nastopil. Bil je nekakšen čas priprave in
pričakovanja, ko so njegova dela, rekli bi, obljuba
tistega, kar bodo Jezusa videli delati pozneje; vendar
pa že tedaj v nekaj značilnih dogodkih zaznavamo
človeka, kakršen se nam bo razodel. Ali gre za tihi
namen pustiti predhodniku čas, da dokonča svoje
poslanstvo? Jezus je namreč začel govoriti šele,
ko je moral umolkniti véliki glas svetega Janeza.
Nenavaden dogodek, o katerem govore vsi trije
sinoptiki, pa bi zbujal misel, da je imela začasna
zadržanost še druge nagibe. Dogodek z zagonetno
lučjo osvetljuje tisto nedoumljvo področje Mesijeve
človeške duše, ki je bila prevzeta od Božje zavesti.
Markov evangelij na svoj preprosti način takole
povzema: »Takoj nato ga je Duh odvedel v pušča
vo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je
skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli«
(Mr 1,12-13). Jasno je, da je mogel o dogodkih te
dolge krize govoriti evangelistom samo tisti, ki jo je
preživljal. Apokrifni ebionitski evangelij je natančnejši: »Gospod nam je povedal, da je satan z njim
razpravljal in ga štirideset dni skušal.« To dejstvo
se mu je zdelo bistvene važnosti. Naši srednjeveški
kiparji, ki ga često prikazujejo po naših katedralah,
tako na pročelju katedrale v Reimsu ter po kapitelih
v Saulieu in v Autunu, so dobro občutili vso grozo
skrivnosti: popolno čistost v boju z nečistim, Boga
človeka, ki sprejema vso človekovo usodo, in v ognju
nasprotnikove dialektike kali jeklo svoje odločnosti.
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Tudi v stari zavezi se je Jakob ob uri, ko se je odločil
za končno tveganje, vso noč boril z nevidno silo, v
kateri je mogel ob svitu zaslutiti Božjega angela.
Podobne stiske je poznal tudi Mojzes, ko se je vrnil
v Egipt, kamor ga je bil poslal Jahve, da reši svoje
ljudstvo. In vendar je šlo pri Jakobu in pri Mojzesu
samo za zelo časne načrte.
Djebel Qarantal

Odkod so pisci in urejevalci evangelijev zajemali
poročila o Jezusovih skušnjavah? Preprost, pa komajda verjeten odgovor je: apostolom in učencem
je to povedal Jezus sam. Jezus, kot ga poznamo iz
evangelijev, ni nikoli razodeval svojih notranjih izkušenj. Če upoštevamo nekatere podrobnost, na primer
bivanje med zvermi, biti brez jedi več kot mesec dni
(kakšen smisel bi imel post, če so mu angeli stregli?),
pa goro, s katere je videti vsa kraljestva sveta, nam
je jasno, da gre za simboliko ki prinaša določeno
sporočilo. Katero? Ker je število štirideset v Svetem
pismu čas priprave in pričakovanja, je možno v tem
videti zgodovino izvoljenega ljudstva, ki je moralo
potovati 40 let skozi puščavo, dokler ni bilo očiščeno
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zdelo, da ni človeškega življenja, deželo brez tolažbe.
Videl je, kako se je nenadoma, brez jutranje zarje
dvignilo sonce izza gore Nebo in je v nežni svetlobi,
preden se je nenadoma znočilo, okusil žgočo žalost, s
katero napolni človeško srce tihi konec lepega dneva.
Brez dvoma je v teh šestih tednih bedenja čutil tudi,
kako vstaja v njem, od planjave do votline, v kateri
je
prebival, mračni piš arabskega vetra, khamsina,
Želja, da se umakne v samoto, je bila po dogodkih
diha
puščave, polnega žgočih vprašanj.
ob Jordanu pri človeku, kakršen je bil Jezus, čisto
O
drami, ki se je dogajala v puščavi vemo le tole:
naravna. Kolikokrat nam ga evangelij pozneje še
»Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je
pokaže, kako zapusti množice in se zopet prestavi
postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in
v Božjo navzočnost! Ta stalna potreba je ena od
osnovih potez Jezusovega značaja. »On pa se je
mu rekel: ‘Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postaumaknil v puste kraje in tam molil« (Lk 5,16). »Ko
nejo kruh.’ On pa je odgovoril: ‘Pisano je: Človek naj
je Jezus to slišal, se je v čolnu umaknil od tam v
ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki
samoten kraj, sam zase« (Mt 14, 13). »Tiste dni je
prihaja iz Božjih ust.’ Tedaj ga je hudič vzel s seboj v
šel na goro molit in vso noč je prebedel v molitvi k
sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel:
Bogu« (Lk 6,12). Mističnim dušam sta bila samotna
‘Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim
molitev in molk vedno nujno potrebna za dejavnost.
angelom bo zate zapovedoval in: Na rokah te bodo
Že od sinajski časov vemo, da je gorska višina
nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.’ Jezus mu
primerna za pogovor z Najvišjim, od najstareših
je odgovoril: ‘Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda,
časov pa tudi vemo, da so
svojega Boga!’ Spet ga je
v puščavi skrite zle sile,
hudič vzel s seboj na zelo
Hudič skuša Jezusa
med katere so pognali z
visoko goro. Pokazal mu
grehi Izraela obloženega
je vsa kraljestva sveta
kozla (3 Mz 16). Štiridein njihovo slavo ter mu
set dni je prav čas, ki ga
rekel: ‘Vse to ti bom dal,
je preživel Mojzes na gori
če padeš predme in me
(2 Mz 34,28), prav toliko
moliš.’ Jezus mu je tedaj
je potreboval Elija, da je
dejal: ‘Poberi se, satan,
prišel na goro Horeb (1
kajti pisano je: GospoKr 19,8) in štirideset dni
da, svojega Boga, môli
traja danes postni čas pri
in njemu samemu služi!’
kristjanih. Kako silovitim
Tedaj ga je hudič pustil,
skušnjavam je izpostav
in glej, angeli so pristopili
ljeno človeško telo, ki
in mu stregli« (Mt 4,1-11;
ga je izčrpal tako dolg in
vzp. Mr 1,12-13 k 4,1-13).
strog post!
S stališča “zgodovinDjebel Qarantal, “Gora
ske kritike” že satanova
štiridesetih dni”, o kateri
navzočnost v zgodbi zapripoveduje izročilo, da
došča, da je popolnoma
se je Jezus umaknil tja, ni
neverjetna in jo razgladaleč od Jerihe. To je motno bela kredasta gora, ki jo
šajo za bajko. Nekateri katoliški bogoslovci, ki sicer
seka temna soteska hudournika. Nekaj pravoslavnih
trdijo, da so bile “skušnjave osebna Jezusova borba
menihov, dedičev puščavnikov iz 5. stoletja, katerih
s hudičem”, pa menijo, da je bil prenos vrh templja
celice so še vidne v skali, je zgradilo na njenem strin vrh gore videnje. Omenjali so tudi, da je temelj
mem pobočju skromen samostan. Kraj je znan že iz
esenske teologije, kakor so nam jo razodeli Qumranizraelske zgodovine: na njem je stala trdnjava, kjer
ski rokopisi, nauk, da je človek razdeljen med vpliv
je padel poslednji Makabejec Simon. Gre za enega
demonov in angelov. Toda to niti malo ne spremeni
najbolj divjih krajev v Judovski puščavi, za kraj,
dejstva, o katerem poročajo evangelisti. V kratnad katerim krožijo orli in kjer lajajo šakali. Z vrha
kem in dramatičnem dvogovoru se zdi Nasprotnik
se nam odpira globok in prostran pogled, ki je prav
strahotno resničen, pravi “kaosa čudni sin” (Chaos
tako čudovit, kakor strašen: med rumenim peskom
wunderlicher Sohn), čigar oprijemljivo in grozečo
se med dvema pasovoma zelenja kakor srebrna nit
navzočnost je čutil okoli sebe Goethe. Ko govori o
vijugasto vleče Jordan, na severu se nad goščavo
dogodku, pripominja Veliki inkvizitor F. M. Dostojesamarijskih gora dviga s snegom pokriti Hermon, na
vskega, da »vladajo te tri skušnjave vsej zgodovini
zahodu samo gosto nasajene oljke v globeli, ki ima
in kažejo troje podob, iz katerih moremo izvajati
obliko polmeseca, naznačujejo, kje bi bil Jeruzalem,
vsa nerazrešljiva zgodovinska nasprotja človeške
proti jugu pa je planjava bolj in bolj samotna, bolj in
narave na vsej zemeljski površini.« Pred seboj glebolj se leskeče sol in se vse skupaj pogreza v kotlino,
damo počutnost, vladoželjnost in napuh, s katerim
kjer spi mrtva voda prekletega morja.
bi se hoteli dvigniti nad svojo umrljivo naravo, troje
Jezus je torej imel pred očmi kraje, kjer se je
najmočnejših gibal vseh človeških norosti.
za vstop v obljubljeno deželo. Možno je, da gre za
potrdilo, da je hudobni duh osebno bitje, da v resnici
obstoja z vsem svojim negativnim delovanjem, saj je
znano, da je ena njegovih najbolj prebrisanih potez
prepričati ljudi, da sploh ne obstoja. Tudi oznanilo o
potrebnosti molitve in pokore bi lahko bilo eno od
sporočil, najbolj verjetno pa kar vsa skupaj; op. ur.
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Puščava je polna pošastnih kamnitih blokov tople
rjave barve, ki so kakor v zasmeh podobni kruhu.
Daleč na vzhodu, onstran Neba in moabskih gora,
navdihuje neskončni pogled na planjavo misel na
daljna kraljestva, na države s slavnimi imeni: Ninive
in Babilon, Asirijo in Pasargade, katerih slavo sta
ohranila Mezopotamija in Iran. Vrh templja je bila
ploščad nad Salomonovim stebrenikom nad Cedronsko sotesko. Bila je dostopna vsem, celo poganom;
na njej so se med judovskimi prazniki zadrževali rimski vojaki. Njen zunanji zid je bil zgrajen na tolikšno
strmino, da ni bilo mogoče pogledati v globočino, ne
da bi človega obšla vrtoglavica, kakor pripoveduje
Jožef Flavij. Kar zadeva svetopisemsko mesto, ki
ga, kot dober teolog, tako zvito navaja hudič, gre
za odlomek iz 91. psalma, ki opeva srečo vernika,
ki zaupa v Boga.
Dogodek, o katerem govori evangelij takoj v začetku, nedvomno vsebuje važen nauk. Jasno govori takoj
v začetku Jezusovega javnega delovanja o pojmu, ki
ga je imel Jezus o svojem mesijanstvu. Ali bo Božje
kraljestvo vzpostavljeno na svetu s sredstvi, ki jih
uporabljajo človeške oblasti? Ali bo Mesija močni kralj,
zmagovalec, ki ga pričakuje skoro ves Izrael? Jezus
odgovarja: “Ne!” ko odklanja Nasprotnikovo nagovarjanje ter odbija kraljestva tega sveta in preveč ceneno
razodetje svojega veličanstva s skokom v globino.
Ko ne sprejme prišepetavanja, naj spremeni kamnje
v kruh, že kaže, da on, ki bo storil toliko čudežev v
korist ljudem, ne bo storil niti enega v svojo korist,
prav tako kakor ne bo hotel stopiti s križa.

Zato je prizor, za katerega pravijo, da je neverjeten, nadvse človeški. Božji Sin, ki se je hotel spoprijeti z našimi najbolj vsakdanjimi nevarnostmi, je
tak, da se more v njem spoznati vsakdo izmed nas.
»Ker je sam pretrpel preizkušnjo, lahko pomaga
preizkušanim,« je pozneje govorilo Pismo Hebrejcem
(2,18) in zelo utemeljena je misel rezbarja iz 16.
stoletja, ki prikazuje na kornih klopeh v Saint-Bertrand de Cominges v ozadju za Kristusovo skušnjavo
preizkušnjo Adama in Eve v zemeljskem raju. Pismo
Hebrejcem pravi dalje, da nimamo daljnega Boga,
izgubljenega v naših obredih: »Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi
slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan
v vsem« (Heb 4,15). Lukov evangelij pristavlja na
koncu poročila, kjer govori o tem prizoru, da se je
satan umaknil od Jezusa »do primernega časa« (Lk
4,13). Ali je hotel s tem povedati, da se bo moral
Mesija, kakor vsakdo, bojevati od začetka do konca
svojega življenja? Tisto noč, ko je pozneje na Oljski
gori potil krvavi pot, znova začutimo sovražnikovo
prisotnost. Kako je v vsem tem naš in človeški!
Ko je Jezus tako izkusil v sebi moč svoje duše, je
mogel vzeti nase tudi Mesijevo usodo. Kdor se hoče
lotiti velikega dela, se mora najprej potruditi za to,
da tako premeri samega sebe.
Ta zakon je tako splošen, da najdemo podoben
prizor v življenju Bude, ki ga izkuša Mara s svojim
sleparskimi hčerami, s svojimi mogočnimi vojskami, s
svojimi velikani, s sloni in kačami. Buda javno nastopi
šele tedaj, ko premaga preizkušnjo.

PRED BOŽJIMI OČMI
Boga. Natančen kot je, je točno zabeležil: »Bilo
Bilo je nekako v začetku marca leta 28, ko je
je okrog desete ure,« torej okrog štirih popoldne.
Jezus spet prišel z gore na breg Jordana. V tem
Sonce je nad grebenom Judejskih
času zori pšenica in ječmen okoli
»Kje stanuješ?«
gora že skoraj dokončalo svojo
Jerihe. Podnevi je vroče, noči pa
pot. Sveti Janez – če gre zanj, ki
ostajajo hladne: »V adarju (marje omenjen brez imena – se je
cu),« pravi judovski rek, »se vol
sprehajal z Andrejem, enim od
zjutraj trese od mraza, opoldne
romarjev ob brodu, prav tako Gapa išče senco pod smokvo, da bi
lilejcem. Tudi Andrej je z mnogimi
legel vanjo.« Zrak na “ghoru” pri
drugimi prihitel v dolino Jordana,
Bethabari (ravnina ob Jordanu
da bi slišal Božjo besedo in prejel
pred njegovim izlivom v Mrtvo
krst; zapustil je ladje in ribiško
morje) je postajal moreč; celo
obrt, ki sta jo skupaj z Janezovim
Janez Krstnik je kmalu zapustil
očetom Zebedejem opravljala z
brod in se pomaknil v gričevnato
bratom na Genezareškem jezepokrajino, k “Studencem miru”,
ru. Slišala sta v kože oblečenega
kjer je nadaljeval z apostolatom
krsta. Zato se tudi Jezus ni dolgo
preroka, ki je klical množici, naj
mudil na tem kraju.
dela pokoro. Bila sta tam prav
Vendar pa njegovo kratko bitedaj, ko je prišlo odposlanstvo
vanje označuje nenavadno važen
odgovornih ljudi vprašat Janeza
dogodek. O njem govori samo
Krstnika, če je Mesija ali ne.
Janezov evangelij (1,35-50); iz
Tisti večer sta bila torej priročilo, ki temelji na trdni logiki,
svojem učitelju, ko je prišel mimo
človek, o katerem je Krstnik depa gleda na tej strani njegovega
jal: »Glej, Jagnje Božje!« Takoj
evangelija neposreden odmev
sta razumela pomen besede, ki je bila odgovor
spomina, ki ga je ohranil ljubljeni učenec na čudoviti
rabinom in tudi njunemu pričakovanju. Pobožna betrenutek, ki je obstal na njem pogled učlovečenega
16

JANUAR – AM – 2018

thabarska množica gotovo še ni pozabila prizora pred
šestimi tedni, ko je v trenutku, ko ga je krščeval,
prišel nad glavo neznanca Duh Gospodov. Prerokova
»Našli smo Mesija!«

učenca se nista obotavljala; šla sta za mimoidočim.
Ko je nezanec videl, da ga spremljata, je vprašal:
»Kaj iščeta?« Odgovorila sta, kakor je običaj preprostih kmečkih ljudi, ki spoštljivo ogovarjajo človeka,
ki je naredil nanje vtis in se v njihovi zadregi često
razodevajo najlepša čustva: »Rabi – učenik – kje stanuješ?« »Pridita in poglejta,« je rekel Jezus. Besedilo
dostavlja samo, da sta šla na njegovo stanovanje
in sta ostala tisti dan pri njem. Vendar pa nadaljnje
pripovedovanje in vsi evangeliji dovolj dokazujejo,
da sta bila na mah pridobljena v dnu duše. Tako se
tisti trenutek, ko Jezus javno nastopi, razodene tista
črta, tista skrivnostna sila, s katero na mah prodre
v one, ki jih hoče imeti in jih vse prevzame. Andrej,
Janez, Simon in Filip in Natanael, Samarijanka in
grešnica Magdalena ... in koliko drugih bo prevzel
s svojo nadnaravno močjo! »Bog se spusti na dušo
kot orel na vrabca,« so ponavljali pozneje španski
mistiki. Če je prizor s skušnjavo razodel Jezusovo
človeško stran, pa razodevajo kratka srečanja s prvimi učenci drugi stran njegove dvojne narave. Tu
se je pokazal njegov božji obraz.
Andrejev brat Simon ni bil z Janezom in z njim,
ko sta bila srečala Jezusa. Ko sta srečala Simona,
mu je Andrej zaklical: »Našli smo Mesija!« Simon je
takoj zahteval, da ga popeljeta k njemu. Evangelij
pristavljal, da ga je Jezus pogledal in mu takoj rekel:
»Ti si Simon, Janezov sin. Imenoval se boš Kefa (kar
se prevaja Peter).« Kefa pomeni skalo. Besede so
se gotovo zdele nerazumljive; razložil jih je šele več
mesecev pozneje. Kristus se tega človeka polasti
temeljiteje kot prvih učencev. Presodil ga je na prvi
pogled. Z neomejeno oblastjo mu spremeni ime:
vsak Jud je vedel, kaj to pomeni. V stari zavezi je
novo ime, ki ga je kdo dobil, simbolično izražalo, da
ga je Bog izbral; bilo je obljuba izrednega poslan2018 – AM – JANUAR

stva. Tako je bilo z Abramom, ki je postal Abraham,
in z Jakobom, ki je postal Izrael. Ves Vzhod, Egipt,
Kaldeja in vsi semitski narodi so vedno pripisovali
imenu izreden pomen, nekakšno tajinstveno silo,
ki označuje bitje. Odkriti Božje ime, pomeni dobiti
nad njim oblast. “Jahvejevega imena” ni dovoljeno
izrekati po nemarnem. Na Kitajskem imajo še vedno
zaupno ime, ki ga smejo uporabljati samo najbližji
svojci. Ko je Simon vstopil v skupino učencev, ki
so pozneje postali Cerkev, je bil že takoj v začetku
zaznamovan z močjo skrivnostne dvozložnice Kefá
– skala.
Galilejec Jezus je izbral zase med Krstnikovimi
spokorniki Andreja, Janeza in Simona, troje
svojih sonarodnjakov. Nato so se skupaj vrnili v
svojo deželo. V Nazaret vodi najkrajša pot vzdolž
Jordana – kakih devetdeset kilometrov. Dve milji
pred Tiberiadskim jezerom zavije proti zahodu in
se spusti skozi prehod, nad katerim se dviga svetli
Taborski greben. Jezus je torej izbral s svojimi
tremi verniki staro pot po dolini, po kateri so že od
najstarejših časov hodile trume vernikov. Brezbožni
mesti Archelais in Skytopolis, onečaščena z grešnim
sijajem palač in še posebno z malikom Astarto,
sta jih že s svojo prisotnostjo spominala strašnega
položaja izraelskega naroda. Ko so prišli do križišča,
kjer bi se bil Jezus moral ločiti od njih, se zdi, da je
Jezus krenil s svoje poti in spremljal svoje prijatelje
proti severnemu koncu jezera, kjer so se ukvarjali
z ribištvom. Res si je v Betsajdi, kjer sta bila doma
Andrej in Simon Peter, na isti način, kakor je storil
s prejšnjima, znova priključil dva moža.
Srečal je Filipa in mu rekel: »Hodi za menoj!«
Evangelij ne govori o tem prizoru nič drugega,
toda Jezusov vpliv na novega učenca je bil gotovo
»Pridi in poglej!«

silen, ker je takoj pohitel k svojim prijateljem, jim
pripovedoval o svojem odkritju in z gorečnostjo
spreobrnjenca pridobival Jezusu pripadnike.
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»Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v
postavi in preroki.« Vpraševali so ga, kdo naj bi to
bil. »Jezus, Jožefov sin iz Nazareta.« Odgovarjal je,
kakor je vedel in znal, ker nedvomno ni vedel drugega
o njem, v katerega je veroval. Toda v Betsajdi
so dobro poznali Nazaret in njegove prebivalce;
vas je oddaljena od njih ne več kot pol dneva
hoda, hribovska vas, brez imena, brez znamenite
preteklosti. »Iz Nazareta more biti kaj dobrega?«
je odgovoril Jernej, ki je bil eden od poslušalcev. Bil
je namreč iz Kane (Jn 21,2), vasi, ki je bila dve ali
tri milje od tiste, o kateri je trdil Filip, da je v njej
doma Mesija; in to je vedel bolje kakor kdorkoli. Toda
spreobrnjenec je bil trden: »Pridi in poglej!«
Tedaj se znova ponovi eden tistih kratkih prizorov,
ko Jezus nenadoma dobi nad nekom oblast, prizor, ki
pa je brez dvoma najbolj tajinstven, najpomembnejši.
Natanael je poštenjak, morda malce robatega
značaja, človek, ki rad sodi, vendar v njem ni zvijače.
Ko stoji pred Jezusom, mu nenadoma zasije luč, ko
se duša, drhteč od hrepenenja in pričakovanja, vsa
odkrije in obenem čuti, da je prepolna sreče. S tako
nadnaravno svetlobo je bila napolnjena Pascalova
ognjena noč. »Natanael,« pravi Jezus, »preden te je
Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim

drevesom.« Bilo je dovolj. Človek iz Nazareta je
razodel misli, ki jih ne poznamo, morda boleče
premišljevanje, ki se mu je vdajal Natanael v samoti.
Tistim, ki nas poznajo do dna našega bitja, že na nek
način pripadamo, tudi če tega ne bi hoteli. Razodetje
je prevzelo srce tega pravičnika. Obšlo ga je sveto
navdušenje: »Rabi, ti si Božji Sin, ti si Izraelov
kralj.« Mož je bil ves v ognju, Jezus pa ga je miril:
»Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim
drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.« Tedaj
je Jezus prvič zastavil svojo mesijansko besedo, ko
je omenil slovito lestev, po kateri je Jakob prejel
božje poroštvo zmage, ko je v snu gledal nebeško
lestev. Po Jezusu se bosta združila nebo in zemlja
in druga nadnaravna znamenja bodo kmalu potrdila
srečanje z Bogom, ki je tako navdušilo Natanaela.
Od Bethabare do Betsajde si je torej Jezus z nekaj
preprostimi besedami pridobil pet mož velike vere,
ki so hodili za njim do smrti. Vsi so postali apostoli.
Ta, ki ga četrti evangelij imenuje Natanael, je najbrž
tisti, ki mu pravijo sinoptiki Bartolomej (Jernej),
kjer pomeni prva beseda ime, druga pa sinovstvo
Bar-Thomai, Ptolomejev sin. Štirje od njih so postali
mučenci. Tako se začenja tragično življenje tistih, ki
jih je zadel Božji pogled.

SMEH IN SV ETO PISMO
Svetopisemski humor, ki smo ga ljudje večinoma napletli ob Svetem pismu (kar pa ne pomeni, da humorja ni tudi v Svetem pismu – pomisli samo na Jezusovo domislico s kamelo in šivankinim ušesom!),
je lahko zabaven način za ponavljanje znanja o Svetem pismu. Ob hudomušnih domislicah lahko odpreš
Sveto pismo in poiščeš, na katerem mestu zares govori o tej stvari (nekoliko drugače). In če boš pustil, da
te Bog zares nagovori in se naseli v tvojem srcu, se ti bo v življenju kar naprej smejalo ...
Kakšno bi bilo Sveto pismo, če bi ga pisali
študenti?
1. Namesto 10 zapovedi bi jih imeli samo 5 –
napisanih z dvojnim razmakom in veliko pisavo. (à
5 Mz 5,2-17)
2. Pavel bi pisal Rimljanom na pritozbe@rimljani.
gov (Rim)
3. Prepovedani sadež bi pojedli za malico. (à1
Mz 3,3)
4. Zadnjo večerjo bi zaužili šele naslednji dan.
Hladno. (àLk 22,15-20)
5. Zakaj bi Kajn ubil Abela? Ker sta bila cimra.  
(àMz,4)
6. Kje bi se zgodil konec sveta? Ne na Harmagedónu, ampak na koncu semestra. (àRaz 16)
7. Namesto oslov bi se pojavljala gorska kolesa.
(àMt 21)
8. Zakaj bi Mojzes 40 let blodil po puščavi? Ker
ne bi hotel vprašati za smer, da ne bi izpadel kot
bruc. (à4 Mz,14)
9. Namesto da bi Bog šest dni ustvarjal svet,
sedmi dan pa počival, bi odlašal do zadnjega večera
pred rokom, potem pa se mučil vso noč. (à1 Mz 1-2)
• Največji zakonolomec v Svetem pismu?
Mojzes. Prelomil je kar 10 zapovedi naenkrat!
(à2 Mz 32)
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• Katere so bile zadnje Lotove besede ženi?
Draga, ali lahko pogledaš, če nam kdo sledi. (à1
Mz 19)
• Kaj je bila Noetova največja nadloga?
Par komarjev. (à1 Mz 6)
• Zakaj je bil Salomon najbolj moder človek
na svetu?
Ker je imel toliko žena, ki so mu svetovale. (à1
Kr 11)
• Sveto pismo ponuja odgovor na vsako
življenjsko situacijo ...
Pri verouku so govorili o tem, kako moramo
ravnati z živalmi. Katehistinja vpraša učence, kaj iz
Svetega pisma bi lahko navedli sošolcu, ki bi hotel
mački odrezati rep. Neka deklica se oglasi: »Kar je
torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje.« (àMt
19,6)
• V Svetem pismu najdete vse!
Katehet: Ali morda veste, kaj najdemo v Svetem
pismu?
Učenec: Mislim, da prav vse.
Katehet: Res? Kaj, na primer?
Učenec: Pri nas doma se najde fotografija bratove punce, vstopnica za gledališče, kupon za pico,
babičina posušena planika in eden od mojih kodrov.
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DATIRA NJE JEZUSOV EGA GROBA
analiza malte potrjuje zgodovinska pričevanja

Malta pod kamnito ploščo v srcu Bazilike Božjega
groba v Jeruzalemu datira v čas rimskega cesarja
Konstantina, so potrdile raziskave. To je v skladu z
zgodovinskimi opisi kraja, kjer naj bi bil pokopan
Jezus Kristus.
Pogled iz kupole na kapelico Božjega groba

iz obdobja vladavine cesarja Konstantina.
»To je bila izjemno pomembna potrditev,« je
zadovoljna profesorica Antonia Moropulu s Tehnične
univerze v Atenah, ki je bila na čelu ekipe restavratorjev.
Ključni element projekta je bil obnova edikule (tj.
majhne kapelice oziroma oltarja), ki je po prepričanju kristjanov nad mestom, na katerem naj bi bilo
Jezusovo telo maziljeno, zavito v mrtvaški prt in pokopano. V procesu obnove se je izkazalo, da edikula
počiva na precej nestabilni podlagi predorov, grušča
in malte. Med drugim so morali delavci premakniti
tudi ploščo iz marmorja, ki pokriva mesto, kamor so
Kristusa, tako Sveto pismo, položili po križanju in od
koder je po treh dneh vstal od mrtvih.

Nepričakovana najdba

Zgodovina priča, da naj bi prav cesar Konstantin,
prvi rimski vladar, ki se je spreobrnil v krščanstvo,
in njegova mama Helena našla kamnito Jezusovo
grobnico; to naj bi se zgodilo leta 325 ali 326, skrita pa naj bi bila pod kasneje zgrajenim templjem
boginje Venere.
Danes sveti kraj obiskuje na milijone romarjev.
Nad baziliko bdijo duhovniki treh verskih denominacij - grške pravoslavne, katoliške in
armenske cerkve. (Odnosi med njimi so kdaj
tudi napeti. Tako je na primer leta 2008 spor
med grškimi pravoslavnimi in armenskimi
duhovniki privedel do pretepa. Vendar so se
odločili za družno delovanje po tem, ko je
Izraelski urad za starine odločil, da bazilika
ni varna, in jo je izraelska policija za krajši
čas zaprla.)
Baziliko svetega groba, ki je bila še leta
1009 tako rekoč zravnana s tlemi, so v
naslednjih stoletjih pomagale popravljati
in graditi različne krščanske skupnosti, tudi
denimo Bizantinci in vitezi križarji, ki so se v
teh krajih mudili od 12. stoletja naprej.

Obnovo zaključili marca 2017
Ekipa znanstvenikov in restavratorjev, ki je marca
letos zaključila devetmesečni projekt obnovitvenih
del na grobnici, je zdaj obelodanila nove podatke.
Uspeli so potrditi, da je kamnita plošča, ki ima mesto v samem srcu stavbnega kompleksa, resnično

Pod vrhnjo kamnito ploščo so naleteli na še eno,
sicer polomljeno, vanjo je bil vklesan križ. Kemična
analiza malte, s katero je bila ta plošča pritrjena na
živo skalo, je to vezivno gradivo datirala v čas med
letoma 335 in 345 po Kr.
»Ko smo odprli grobnico in zagledali polomljeno sivo ploščo, se nam ni niti sanjalo, iz katerega
obdobja je,« je Moropulujeva povedala za tiskovno
agencijo Reuters. Oprijemljivi rezultati analize so
nas pripeljali do sklepa, da je kamen, ki je bil pritrjen na živo skalo v Kristusovi grobnici, dejansko iz
Konstantinovega obdobja.
Notranjost kapelice Božjega groba

Grkinja priznava, da je na pol pričakovala, da
se bo izkazalo, da sta plošča in okrog nje zgrajena
cerkev v resnici dosti mlajši, kot zdaj vemo, da sta.
Rezultati raziskav se ji zato zdijo “sijajni”. »Tega
nisem pričakovala ... Ampak spomenik govori, sam
pripoveduje svojo zgodovino.«

MO LITV ENI NAMEN

ZA JANUAR 2018

Da bi kristjani in druge verske manjšine v azijskih deželah mogle živeti svojo vero v vsej svobodi.
2018 – AM – JANUAR
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P. Bruno Korošak

V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
PREDGOVOR
Italijanski novinar Vittorio Messori je leta 1982 izdal knjigo z naslovom
Scommessa sulla Morte (slovenski prevod je izšel leta 1986 pod naslovom Izziv
smrti). Začenja jo, kot to sam imenuje, z neprimernim vprašanjem. Takole piše:
Na zgrešeni poti smo. Iz te avanture življenja ne bo prišel nihče izmed nas
živ. Rojstvu ni pomoči: že od zibelke naprej smo obsojeni na smrt v deželi, kjer
ne poznajo pomilostitve.
Argentinski pisatelj Jorge Luís Borges pravi: »Smrt je običaj, ki ga moramo
vsi prej ali slej spoštovati.« Med sodobniki mu je pritegnil Emil Cioran, francosko-romunski esejist: »Smrt je najbolj trdna in zanesljiva iznajdba življenja.«
Pred tremi stoletji je Blaise Pascal, ki se ni bal besed, odločno odrezal: »Zadnje
dejanje je krvavo, naj je bila sicer komedija še tako lepa: naposled tu vržejo
nekaj zemlje na glavo in tako ostane za zmeraj.« ...
»Vsi ljudje so  umrljivi. Jaz sem človek. Torej sem tudi jaz umrljiv.« Ta znameniti starodavni silogizem ni izgubil nič od svoje logične moči. Čeprav je to očitno
in je obveljalo za vse, ki so bili pred nami, se danes mnogim zdi neprijetna novica. Je ena od tistih, ki jih je treba zamolčati ali še raje zanikati ali vsaj prikriti.
V to igro ne grem. Sem kronist, moja dolžnost je sporočati novice, ki jih vem,
pa najsi bodo lepe ali grde, da so le ugotovljene. Izmed vseh pa je ta novica
najbolj gotova. Včasih mora človek drugim kvariti veselje ...
Tudi zdaj opravljam le svojo nehvaležno obrt raznašalca novic, čeprav se
zavedam, da zelo tvegam. Kršim namreč pogodbo, o kateri govori francoski
antropolog Louis Vincent Thomas, začetnik porajajoče se, vznemirljive šole
‘tanatologov’, raziskovalcev sodobnih obrazov smrti: »Med današnjimi družbami in razumniki je tih dogovor. Bralci pravijo: ‘Računam nate, da mi priskrbiš
sredstva, kako pozabiti, zakrinkati, zanikati smrt. Če ne boš napravil tega, kar
sem ti naročil, boš odpuščen, to je, ne bom te več bral’.« ...
Nek drug tanatolog (strokovnjak za zadeve smrti) Philippe Ariès, ki je posvetil svoje življenja tem vprašanjem, je prišel do sklepa, ki ti zapira pot pred
begom: »Kar je zares bolestno, ni govoriti o smrti, temveč o njej molčati, kakor
delajo danes. Nihče ni bolj nevrotičen kakor tisti, ki ima za nevrotičen pogovor
o svojem koncu.«
Vam v tolažbo bom takoj vrgel karte na mizo, tako kakor jih razumem: pomagati smrti, da pride iz skrivališča, pomeni dejansko pomagati življenju. Naj
spet povem z Arièsom: »Pozabljati na smrt in na mrtve je prav slaba usluga
življenju in živim.« ...
Carl Gustav Jung, eden od očetov psihoanalize, je ponavljal: »Človek, ki si ne
zadaja vprašanja o smrti in se ne zaveda njene dramatičnosti, nujno potrebuje
zdravljenje.« Zato je prizadevno polagal na svoje medicinsko ležišče neumneže
in licemerce, ki so menili, da je ‘odraslo’, celo ‘moderno’ ali ‘elegantno’ delati
se, kakor da ni nič.
Najslabša terapija za vsak problem je, če ga zatremo, posebno če je mučen.
Ni druge rešitve kakor lotiti se ga.
Tako Messori.
Slovenski frančiškan dr. p. Bruno Korošak (1920-2015) se je z vprašanjem
smrti, predvsem pa s tem, kar smrti sledi, soočil, kakor mi je sam povedal, ko
je kot cenzor leta 1970 poslušal predavanje o posmrtnem življenju nekega kandidata za magisterij. Raziskava problema je vzela kar trinajst let, da je potem
lahko leta 1983 izdal v italijanščini učbenik o poslednjih rečeh za študente na
papeški univerzi Urbaniana v Rimu. Dal mu je naslov Credo nella vita eterna
(Verujem v večno življenje). Sadovi nadaljnjih štirindvajset let raziskovanja so
izšli prav tako v italijanščini kot del zbirke Saggi di Teologia Dogmatica leta 2007
pri Goriški Mohorjevi Družbi.
Ker je ta traktat o poslednjih rečeh (eshatologija) mnogim slovenskim
bralcem v originalu nedostopen, bo tukaj izšel (če bo Bog dal) v nadaljevanjih
v slovenskem prevodu.
p. Bernardin
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UVOD
Očetje 1. carigrajskega koncila (381) so iz
Svetega pisma poiskali temeljne resnice naše vere
in jih zbrali v nicejsko-carigrajski veroizpovedi (tisti,
ki jo molimo pri nedeljskih mašah). Med drugim so
hoteli zavezati vernike da bodo verovali v »vstajenje
od mrtvih in življenje v prihodnjem veku« (prim. 1
Kor 15,12; Mr 10,30; Lk 18,39) in izpovedovali, da
je Jezus Kristus »bil v grob položen in tretji dan je od
mrtvih vstal po pričevanju Pisma in je šel v nebesa,
sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit
žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«
Okrog leta 404 je bil v Ogleju tem resnicam dodan
semiarjanski stavek, da je »šel pred pekel,« ki je
potem prešel v Rimski krstni obred in je z objavo
Tridentinskega katekizma (leta 1564) tudi ta postal
ena od temeljnih resnic naše vere.
Semiarijanizem je kriva vera, ki se je pojavila v 4.
stoletju, po kateri sta naravi Očeta in Sina sicer zelo
podobni, nista pa oba iste narave; op. ur.

Iz praktičnih razlogov so bile pa v učbenikih za
vse stopnje ločene resnice, ki zadevajo Jezusa Kristusa od resnic, ki zadevajo bodočnost vernikov. Te
zadnje so počasi narasle v samostojno obravnavo
po naslovom “De novissimis”, to je o poslednjih dogodkih vsakega posameznika: smrt, osebna sodba,
vica, nebesa, pekel. Iz kristološke obravnave pa so
bile iztrgane resnice o “povratku Jezusa Kristusa” in
njegovi “vesoljni sodbi”, njim pa so pridružili zamisli
o vesoljnem vstajenju in o končni usodi tega sveta.
To ločevanje med “poslednjimi rečmi” Jezusa
Kristusa in “poslednjimi rečmi” ljudi ni samo dalo
vtisa neke nepovezanosti v vrsti razodetih resnic,
ampak je tudi naredilo skoraj nerazumljivo trditev
svetega Pavla o ozki povezavi našega vstajenja s
Kristusovim. Ta namreč v Pismu Rimljanom jasno
pove, da »bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po
svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje
tudi vaša umrljiva telesa« (8,11).
Zato so teologi 20. stoletja poskusili združiti ti
dve skupini “poslednjih reči” v eno samo razpravo,
osredotočeno na Jezusa Kristusa. Dogovorili so se,
da jo bodo imenovali primerno z besedo grškega
izvora “eshatologija”, to je znanost o najvišjem,
dokončnem stanju Jezusa, ljudi in sveta.
Ta del teologije pa se je tak, kot je bil zastavljen,
nujno moral srečati s problemom resničnega pomena
dogodkov Jezusa samega, njegovega oznanila in
našega upanja; našega in njegovega “eschaton”
(konec bivanja). Znanost razlaganja Svetega pisma
se namreč neprestano razvija in išče vedno nove
metode bibličnega razlaganja namesto prejšnjih. Tako
se je, na primer, pri razlagi posameznih evangeljskih
odlomkov poudarjalo, da je treba upoštevati
zgodovino literarnih oblik, zgodovino redakcij
(poznejših obdelav besedila), zgodovino tradicij
in njihove eksistencialne pomembnosti in celoto
zgodovine odrešenja. Poleg tega se je poudarjalo, da
je treba narediti to Gospodovo oznanilo razumljivo
današnjim ljudem, se posluževati doprinosa naravnih
znanosti in novih filozofskih sistemov, da je treba znati
Jezusovo dejavnost spraviti v kozmično-razvojni,
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ali psihološki, ali posvetni in kritično-socialni, ali
filozofsko-transcendentalni okvir in tako dalje.
Tukaj se ne nameravamo ukvarjati z neko visoko
specializacijo, ampak se bomo omejili na jasno
primerjavo z najnovejšimi odkritji raziskav o smrti.
Zato bo zadoščalo posamezne ugotovitve o koncu
življenja in sveta vstaviti v njihov svetopisemski in
dogmatični okvir.
Kar zadeva svetopisemske temelje bomo
upoštevali, kolikor je mogoče, najnovejša načela za
razlago Svetega pisma in bomo sledili mislim v Stari
in Novi zavezi. Skrivnost odrešenja, ki jo je udejanjil
Kristus, je bila namreč oznanjena z jezikom, ki ga je
skovala Stara zaveza. Načel, ki jih vsebuje preroška
in apokaliptična teologija, se je posluževal Jezus
sam za oznanjevanje veselega oznanila o Božjem
kraljestvu, o novi “zavezi”, o “sodbi”, o “vstajenju”,
o obljubi “večnega življenja. Svoje poslanstvo,
smisel svojega življenja in svoje smrti je predstavljal
z izrazi, ki jih je pripravila biblična eshatologija,
to je kot poslanstvo Sina človekovega, trpečega
Služabnika in mesijanskega Kralja.
Tudi prvo teološko razmišljanje, o katerem
pričujejo pisma svetega Pavla, uporablja isti
starozavezni jezik in oznanja eshatološko osvoboditev
z besedami, ki so bile že razširjene med ljudstvom.
To so: “rešenje”, “odrešenje”, “sprava”, “zadostilna
daritev”, približevanje “Gospodovega dneva”,
“sodba”,“vstajenje” (prim. Apd 17,30-31; 1 Tes 1,10),
kar je bilo drugim narodom pogosto nerazumljivo
(prim. Apd 17,32; 1 Kor 15-12).
Starozavezni verski jezik je bil torej neobhodno
potrebno orodje za širjenje Jezusovega sporočila.
Vendar je Jezus dal verskim izrazom, ki so bili že v
rabi, novo vsebino, ki jo je treba potrpežljivo odkrivati in poudarjati.
Kar zadeva teološko razlago, je treba poudariti,
da se noben teolog ne more izmakniti samemu sebi,
saj ne more iti ven iz samega sebe, da bi dosegel
objektivno vsebino verskih tem. Prisiljen se je
soočiti z njimi skozi očala svojega časa, z zanimanji,
ki so mu jih ponujale človeške znanosti in okolje
današnjega življenja. Njegova razlaga torej odseva
njegovo lastno subjektivno razlago, kateri ni mogoče
pripisati vrednosti absolutne resnice, saj bo ta lahko
prišla na dan samo ob primerjavi mnogih razlag,
ki so jih dali tisti, ki jih je Duh Božji postavil, da bi
vodili vernike na poti odrešenja.
To velja še posebej za ta poskus, ki se skuša
poslužiti tudi doprinosa človeških znanosti in novejših znanstvenih odkritij z namenom, da bi naredil
te odločilne resnice bolj dostopne in sprejemljive
modernemu človeku in da bi istočasno nudil pomoč
vsem tistim, ki se trudijo v službi umirajočim.
Tudi razpored tega spisa je narekoval bolj zbrani
material kot pa namen napisati novo eshatologijo:
razpravljanje o koncu zemeljskega bivanja človeka,
o njegovem vmesnem bivanju in o njegovem poveličanem bivanju (kar nekateri imenujejo eschata),
sledi še poglavje o koncu sveta (imenovano tudi
eschaton).
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Silvester Čuk

AVGUST ŽIGON
8. JANUAR 1877 – 15. JULIJ 1941

v

»Od opredelitev, s katerimi je poskušala literarna veda določiti bistvo Prešernovega
pesniškega dela, se zdi še zmeraj najbolj daljnosežna tista, ki jo je zapisal Avgust
Žigon v spisu France Prešeren, poet in umetnik (1914). Tu jo je zaokrožil v trditev,
da se je Prešernu – podobno kot pred njim edino še Goetheju – posrečilo doseči
sintezo antike in moderne oziroma klasike in romantike, s čimer je mišljena
predvsem združitev objektivnosti in subjektivnost, narave in duha,« sodi literarni
zgodovinar Janko Kos.
Literarni zgodovinar Avgust Žigon, ki je umrl tragične smrti, je šel v zgodovino
slovenske književnosti s svojo “arhitektonsko teorijo”, ki jo je povzel iz umetnost
ne zgodovine in po njej razlagal Prešernove pesmi. Žigon s svojim pojmovanjem
Prešerna v slovenski literarni vedi ni uspel, spodbijal ga je zlasti ugledni
prešernoslovec France Kidrič. Strokovnjaki so si edini, da je Žigon trajno pomemben
nekaterih novih osvetljavah in predvsem v objavah dragocenega arhivskega gradiva.

Bil je izrazit znanstveni tip
Rojstni kraj Avgusta Žigona je bila Ajdovščina,
kjer je zagledal luč sveta 8. januarja 1877. Oče
Alojz je bil krojač, mati Frančiška, rojena Kalin, pa
gospodinja. Osnovno šolo je obiskoval v domačem
kraju. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Gorici, kjer
so mu bili sošolci pisatelj Ivo Šorli, skladatelj Vinko
Vodopivec, odvetnik in politik Karel Podgornik. Po
maturi je najprej na Dunaju študiral pravo, potem
pa je dokončal slavistični in umetnostno zgodovinski
študij, združen s klasičnim jezikoslovjem in estetiko
v Gradcu. Zatem je za dve leti študij prekinil in je kot
suplent (namestnik) poučeval slovenščino, latinščino
in nemščino na gimnaziji v Kranju in na učiteljišču v
Ljubljani. Leta 1905 je nadaljeval študij umetnostne
zgodovine in slovenske književnosti na univerzi v
Gradcu in bil sodelavec profesorja J. Strzygowskega
na Inštitutu za zgodovino umetnosti. Leta 1909
je dosegel naziv doktorja s svojo disertacijo o
Leonardovi sliki Marija v votlini.
Ko se je leta 1910 odločal, ali naj sledi svojemu
profesorju na Dunaj in se s tem opredeli za
zgodovino umetnosti, je v njem zmagala želja, da
se posveti slovenski literarni zgodovini, predvsem
Prešernu. Priznani umetnostni zgodovinar France
Stele   je o Žigonu izrekel sodbo: »Bil je izrazit
znanstveni tip, ki se mu je obetala lepa bodočnost v
umetnostni zgodovini.« Ko je leta 1910 dobil službo
v ljubljanski Licejski knjižnici (predhodnici NUK), je
imel za sabo že nekaj objav, ki so ga označevale
za prešernoslovca. Leta 1915 je bil imenovan za
ravnatelja takratne Državne študijske knjižnice.
Njegov način vodenja knjižnice je vzbujal kritike,
zato je bil leta 1925 prisilno upokojen. Tudi potem
je svoje delo nadaljeval vse do tragične smrti: 15.
julija 1941 so ga ustrelili italijanski karabinjerji, ko
se je med policijsko uro vračal domov pod Rožnik.

Vse življenje
se je ukvarjal s Prešernom
Avgust Žigon se je vse življenje ukvarjal s Prešer
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nom: z njegovim življenjem in ustvarjanjem v
povezavi z Matijem Čopom, Prešernovim prijateljem
in mentorjem, in literarnimi razmerami tiste dobe.
Odkrival, objavljal in komentiral je pomembno gradivo
(Prešernov zapuščinski akt, popis Zoisove knjižnice,
dokumenti o cenzuri Kranjske čbelice), prispeval je
bibliografske članke o Prešernu. Največ pozornosti
pa je vzbudila njegova teorija o arhitektonski
zgradbi Prešernovih pesmi, ki jo je razvijal od leta
1905. V njej izhaja iz prepričanja, da je umetnina
zgrajena okrog idejno-vsebinskega središča po
načelih simetrije in pravilnega sorazmerja sestavnih
delov. Njegovo delo je bilo deležno precej podpore,
še več pa zavračanja, češ, da je bil Prešeren tako
genialen umetnik, da »ga pri njegovem umetniškem
ustvarjanju prav malo brigajo nauki poetike in se,
ko ustvarja, nanje ne more ozirati« (France Stele).
Svoje gledanje na Prešerna je Avgust Žigon odgrnil v svoji knjigi France Prešeren, poet in umetnik
(1914). Za Prešernovo čitanko (1922) je značilno,
da je Žigon razbil pesnikovo razporeditev Poezij in
uredil pesmi po časovnem nastanku, hkrati pa je
grafično označil ter poudaril njihovo arhitektoniko.
Knjigi je dodan Kronološki pregled, ki vsebuje mnogo
za prešernoslovje pomembnega gradiva.
Avgust Žigon je proučeval tudi življenje in dela
drugih osebnosti našega slovstva, zlasti Frana Lev
stika, Frana Erjavca in Antona Janežiča. Zaradi neugodnih življenjskih razmer in prezgodnje tragične
smrti so vsi ti njegovi načrti ostali neuresničeni.

Avgust Žigon in “Krst pri Savici”
Anton Slodnjak je v svoji knjigi Slovensko slovstvo (MK, Ljubljana 1968) zapisal, da so Krst pri
Savici, to znamenito Prešernovo pesnitev, slovenski
slovstveni zgodovinarji že od nekdaj različno
razlagali. »Tri najlepše in najgloblje, dasi v nekaterih
pogledih precej različne razlage so dali Ivan
Prijatelj, Avgust Žigon in France Kidrič. Prvi je videl
v Krstu ‘iz obupanega življenja’ porojeno izpoved o
svetovnonazorski katastrofi svobodomiselnega pes
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nika. Avgust Žigon je ocenjeval Krst kot veličastno
prispodobo pesnikovega romantičnega  svetovnega
in umetniškega nazora. France Kidrič pa je sodil, da
je Črtomir ‘ilustracija pesnikove popolne resignacije’
po Čopovi smrti, Bogomila pa ‘najvzvišenejši ženski
lik’«.
V študiji Krst pri Savici (Ljubljanski zvon 1918),
ki je bila napisana kot nameravani predgovor k
Prešernovi čitanki, je Avgust Žigon zapisal, da je to
spev, ki je »vsebinsko in umetniško tak, da mu je ni
primere v naši zgodovini ne do tedaj ne do danes.
Spev nagrobnik! Da pa ni le Čopov, ampak da je
Krst po svoje tudi osebno poetov nagrobnik – to je

ključ njegove veličine... Že vnanja forma deli Krst
pri Savici v dva samostojna dela: v tercinski Uvod in
stančni Krst. Svojo individualno idejo, glavno idejo
speva, je izrekel poet v drugem zase; v prvem pa je
razgrnil zgodovinsko ozadje te glavne ideje, lokaliziral dejanje v dobo in kraj ter tako razbremenil glavni
del, da mu omogoči samostojno notranjo enotnost.«
»Smrt je Avgustu Žigonu dobesedno iztrgala pero
iz rok,« je zapisal Črtomir Zorec. »Ko je omahnil
pod streli in začel krvaveti, so se iz njegovih žepov
vsuli svežnji rokopisov o Prešernovem delu. Kako
pretresljiva simbolika: Žigon je bil s Prešernom vse
življenje in tudi v smrti.«

preganjanje kristjanov

MA LI

Porte Aperte

Raziskano obdobje:
1. november 2015 – 31. oktober 2016

Alžirija

Mesto na World Watch List:
2017: 59 točk / 32. mesto
2016: 55 točk / 44. mesto

Viri preganjanja:
Glavni vir preganjanja v državi Mali je islamsko
zatiranje.

Mavretanija
Mali

Dogajanje:
Po islamskem vdoru v severni Mali leta 2012 in
temu sledeči francoski poskusi, da bi obnovili vlado
Malija v vsej državi v začetku leta 2013, se položaj
civilne svobode in političnih pravic še ni vrnil v stanje
izpred leta 2012 tako na severu kot na jugu dežele.
Uporniški Tuaregi, pripadniki Združenja gibanj Azawad in malijska vlada so podpisali mirovni sporazum
leta 2015. Sporazum predvideva decentralizacijo,
ustanovitev krajevnih varnostnih sil in večje družbeno-gospodarsko vlaganje na severu dežele. Vendar
neprestani napadi militantnih muslimanov ovirajo
možnost miru v deželi.

Vrste preganjanih kristjanov
V Maliju so navzoče tri od štirih vrst krščanstva,
kot ga razvršča World Watch List: zgodovinske krščanske skupnosti, muslimanski spreobrnjenci v krščanstvo in netradicionalne protestantske skupnosti
(kot baptistične, evangelikalske in binkoštne zveze).
Čeprav večina kristjanov živi na jugu dežele, se čutijo
ogrožene od militantnih muslimanov.

Življenjska področja in nasilje:
V celoti je pritisk na kristjane v Maliju zelo hud
in se je občutno povečal v primerjavi z letom 2016.
Pritisk je najmočnejši na področju Cerkva, skupnosti in družin in je povsod zelo hud. To kažejo težave, ki jih spreobrnjenim muslimanom in odgovarjajočim Cerkvam postavlja družba v širšem pomenu,
pa tudi militantne muslimanske skupine (predvsem
v tistih delih države, ki jih vlada ne kontrolira).
Dejavnost in navzočnost militantnih muslimanskih
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Niger

Nigerija
Gana

skupina se v družbi na splošni vedno bolj radikalizira in podpihuje preganjanje tudi na zasebnem
področju.
Točkovanje nasilja je visoko, vendar je veliko nižje
od tistega, ki je bilo zabeleženo v letu 2016.
Splošni pregled preganjanja v Maliju pove, da
pritisk preganjanja kljub upadu nasilja na raznih področjih raste. To pomeni, da so militantni muslimani,
ki so jih pregnali iz območij, kjer so gospodovali,
pustili za sabo bolj radikalizirano in manj naklonjeno
kristjanom, kakor je bila poprej.

Bodočnost:
Glavna usmeritev, s katero se sooča Mali, je vpliv
militantnega islama in vahabizma v deželi. Veliko
časa bo treba, preden se bo mogla utrditi krščanska
navzočnost na severu države. Militanti muslimani so
v Maliju še vedno aktivni kljub dogovoru, podpisanem leta 2015 in bodo še v prihodnjih letih pomenili
grožnjo. Mirovni dogovor je zelo krhek. Vlada in
mirovne sile Združenih narodov še niso sposobne
utrditi oblast vlade v nekaterih delih države.
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NASI LJE V MYA NMARU

ZDRUŽENI NARODI:
posilstva, poboji, umori dojenčkov in otrok skupnosti Rohingja
Samo od oktobra je v Bangladeš prebegnilo okoli
70.000 ljudi
Združeni narodi so mjanmarske varnostne sile
obtožili hujših kršitev človekovih pravic, očitajo jim
pobijanje otrok, skupinska posilstva in brutalno
pretepanje.
Obtožbe je organizacija izrekla na podlagi intervjujev več kot 200 pripadnikov muslimanske
manjšine Rohingja, ki so iz Mjanmara pobegnili v
Bangladeš. Več kot polovica vprašanih je povedala,
da je njihova družina izgubila družinskega člana,
med 101 žensko pa jih je 52 povedalo, da so bile
posiljene ali žrtve spolnega nasilja, poroča BBC.
Med pretresljivimi pričanji, ki so jih zbrali v poročilu, je tudi zgodba mame, ki so ji ubili petletno hčer,
ki je skušala preprečiti njeno posilstvo. Moški je »vzel
ven dolg nož in ji prerezal vrat,« je povedala mama,
poročilo pa navaja tudi primer osemmesečnega
otroka, ki so ga ubili, medtem ko je pet pripadnikov
varnostnih sil posiljevalo mamo.
Samo od lanskega oktobra, ko je izbruhnilo nasilje

nad to skupnostjo v Mjanmaru, je v Bangladeš prebegnilo okoli 70.000 njenih pripadnikov. Pripadniki
vojske in policije so po besedah prebežnikov požgali
in uničili na stotine domov, šol, trgovin in mošej. Več
jih je tudi pričalo, da so policisti in vojaki zažgali več
hiš, v katerih so bili ljudje, v drugih primerih pa so
prisilili Rohingje, da so vstopili v goreče hiše. Poročajo tudi o številnih primerih hudega pretepanja in
posilstev.
Ostre obsodbe krutega ravnanja
Visoki predstavnik za človekove pravice Zeid Raad
Al Husein je ostro obsodil ravnanje z muslimansko
manjšino. “Krutost, ki so ji izpostavljeni otroci, je
nepredstavljiva – kakšno sovraštvo lahko pripravi
moškega, da zabode lačnega dojenčka, ki joče? Pozivam mednarodno skupnost, naj se mi pridruži pri
pozivanju mjanmarskega vodstva, naj konča takšne
vojaške operacije.”
Mjanmarska vlada je večkrat zavrnila obtožbe o
zatiranju muslimanske manjšine in trdi, da policija
in vojska delujeta v skladu z zakonom.

ZARA DI V ERE POBITI KRISTJA NI
Preganjanje v zgodovini krščanstva ni osamljen
pojav, saj je globoko zaznamovalo življenje kristjanov vse do danes. Papež Frančišek večkrat poudarja,
da je nasilje nad kristjani danes pogostejše kakor v
prvih časih Cerkve.
Direktor Centra za preučevanje novih religij (Cesnur), prof. Massimo Introvigne, ocenjuje, da je bilo
v letu 2016 zaradi vere ubitih okoli 90.000 kristjanov. To pomeni, da eden vsakih šest minut. Število
se je glede na dve leti popreje, ko se je gibalo okoli
105.000, nekoliko zmanjšalo. Največ kristjanov, 70
odstotkov, je bilo ubitih med plemenskimi spori na
afriški celini. V statistiko so zajeti, ker gre v veliki
večini za vernike, ki so zavrnili bojevanje z orožjem
zaradi ugovora vesti. Preostalih 30 odstotkov pa so
žrtve terorističnih napadov, rušenja krščanskih vasi
ali vladnega preganjanja, na primer v Severni Koreji.
Prišteti je potrebno še od 500 do 600 milijonov
kristjanov, ki svoje vere ne morejo izpovedovati po
vsem svobodno: »Ne da bi hoteli pozabiti ali omejiti
trpljenje članov drugih verstev, so kristjani najbolj
preganjana verska skupina na svetu.«
Obstajajo različne statistike, ki se med seboj precej razlikujejo. Nekatere govorijo o samo nekaj tisoč,
druge pa o nekaj sto tisoč žrtvah preganjanja. Profesor
Introvigne pravi, da je tako zato, ker štejejo različne
stvari: nekatere upoštevajo le osebe, ki so zavestno
postavljene pred tragično izbiro “ali se boš odrekel
svoji veri ali pa boš umrl”. Teh je nekaj sto. Druge
statistike gledajo širše in ne štejejo le “kandidatov
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za beatifikacijo”, temveč vse, ki se niso odpovedali
določenim verskim dejanjem in praksam, čeprav so
se zavedali, da so zaradi tega lahko ubiti. Število se
tako dvigne na nekaj tisoč. Še tretje pa je štetje prav
vseh, ki so bili ubiti zgolj zato, ker so bili kristjani.
Prof. Introvigne zatem izpostavlja ozemlja, ki jih
je zasedla t. i. Islamska država. Tam najdemo več
kristjanov, ki so se zavestno odločili, da bodo ostali
in še naprej, kolikor je bilo mogoče, pričevali o svoji
veri. Obstaja tudi nekaj primerov, ki jih Cerkev preučuje z vidika morebitne beatifikacije. Ne smemo
pa pozabiti, da Islamska država ubije tudi mnoge
muslimane. V letu 2016 je po nekaterih ocenah, če
izvzamemo Afriko, število kristjanov, ubitih zaradi
vere, in število muslimanov, ubitih zaradi vere, precej podobno. Muslimane, dodaja Introvigne, običajno
ubijejo drugi muslimani. Najpogosteje suniti ubijejo
šiite; zgodi se lahko tudi obrnjeno; ali pa muslimane,
ki se ne strinjajo s kakšnim odklonom islama, ubijejo
skrajneži, kakor se dogaja v Islamski državi.
Pri pojavu preganjanja izstopata dva vidika. Prvi,
da se nestrpnost nekoliko povečuje v vseh državah.
In nestrpnost, kot pojasnjuje Introvigne, je “predsoba diskriminacije, ki je predsoba preganjanja”. Drugi
vidik pa je umirjena, plemenita in pogosto zgledna
drža krščanskih manjšin, ki so deležne trpinčenja
vseh vrst, a so le v zelo redkih primerih na nasilje
odgovorile z nasiljem, temveč so vedro pričevale za
svojo vero, preganjalcem pogosto tudi odpustile in
zanje molile.
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Franci Donko

SVETI JANEZ PAVEL II.:

IS LAMIZEM, SMRTNA RA NA EVRO PE
»Povej tistim, ki jih boš srečal v Cerkvi tretjega tisočletja. Vidim Cerkev, ki ji
je prizadejana smrtna rana. Mnogo globlja in boleča od tiste s tega tisočletja
(komunizem in nacizem). Ime ji je Islamizem. Islamisti bodo zavzeli Evropo.
Vidim množice, prihajajoče od zahoda do vzhoda.«
S temi besedami je sveti papež Janez Pavel II. v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja prijatelju Mauru Longhiju opisal svoje videnje o islamski invaziji
na Evropo v začetku tretjega tisočletja, o kateri je te
dni poročal LifeSiteNews. Papež Woytila je verjetno
videl tudi pokole nedolžnih žrtev, celo otrok, ki so
danes evropska realnost. Poznal je Evropo in nam
v nemirnih ter duhovno zmedenih časih sporoča,
da imamo Evropejci pravico braniti kulturo naših
prednikov. Predvsem z življenjem po veri, ki se ne
sramuje svojih krščanskih korenin in križev na javnih
mestih in embalaži trgovskih izdelkov.
Kot kristjan nimam razloga, da bi dvomil o videnjih pokojnega papeža, saj je sveti papež Janez
Pavel II. znan zagovornik medverskega dialoga med
katoličani in muslimani. Bil je prvi papež v zgodovini,
ki je leta 2001 vstopil v mošejo.
Priznam pa, da imam težave z razumevanjem “politike odprtih vrat” sedanjega papeža
Frančiška.
Morda je razlog tudi v tem, da prihaja z druge
celine in zato ne pozna evropske izkušnje s turškimi
vpadi. Papež Frančišek sicer več govori o previdnosti
in svobodni presoji posamezne države kot o tem,
koliko migrantov zmore sprejeti, a njegova razlaga
pojava množičnih migracij, v katerem ne vidi grož
nje, temveč le priložnost, je voda na mlin evropske
in slovenske izrojene levice, ki z ustvarjanjem precedenčnih primerov teptanja schengenske meje leta
2015 ter letošnjim skrivanjem nezakonitega migranta v državnem zboru jasno sporoča, da je islamizem
iz videnja Janeza Pavla II. v resnici njihova priložnost
za revolucijo, s katero načrtujejo novi totalitarizem.

Videnje, ki pretresa Evropo
Papež Janez Pavel II. je v apostolski spodbudi
Ecclesia in Europa zapisal, da mora biti dialog z
islamom voden »preudarno, z jasnim zavedanjem
o možnostih in omejitvah, ter z zaupanjem v božji
odrešenjski načrt za vse njegove otroke.« Kot pravi
Longhi, je pokojni papež še dodal: »Izvedli bodo invazijo na Evropo. Ta bo postala kot klet, stare relikvije,
paviljoni, družinske dediščine. Vi, Cerkev tretjega tisočletja, morate omejiti invazijo. Ne z orožjem, to ne
bo zadostovalo, temveč z vero, življenjem po veri!«
Kopti brez glav, Jazidinje prodane v spolno suženjstvo, požgane katoliške cerkve na Bližnjem vzhodu,
nedolžne žrtve, ki jih islamisti pobijejo in posilijo v
Evropi so dovolj jasen znak, da mora biti »dialog z
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islamom voden preudarno, z zavedanjem o omejitvah,« kot pravi Janez Pavel II. v apostolski spodbudi
Ecclesia in Europa.
Papež Janez Pavel II.: »Prav tako je potrebno
upoštevati pomembno razliko med evropsko
kulturo z njenimi globokimi krščanskimi
koreninami in muslimansko mislijo.«
Sodobna Evropa in demokratična Evropa ima tudi
svoje zunanje, prav tako pa tudi notranje duhovne
meje, ki jih je treba spoštovati, sicer tvegamo zlom in
uničenje motorja svetovne demokracije, ki so ga naši
predniki pod vodstvom Adenauerja, Schumana in de
Gasperija zgradili na temelju krščanskih vrednot.
Videnje papeža Janeza Pavla II. razgalja Evropo
in Slovenijo, ki ju vodijo moralno šibki, značajsko
upogljivi ljudje brez vizije. Teroristični napadi po
Evropi kažejo na popolnoma zgrešeno evropsko
migrantsko politiko. Fake news o tem ne poročajo in
v nasprotju z Novo24TV, Demokracijo, Breitbartom
in drugimi demokratičnimi mediji ne razkrijejo
nacionalnosti zločincev. Bojijo se, da bi se ljudje uprli
njihovemu poskusu uničenja evropske civilizacije.
Za papeža Frančiška vemo, da ga vodi krščanska
ljubezen do ljudi v stiski, hkrati pa pogrešamo z
njegove strani jasne besede o sodobni viziji Cerkve
v Evropi, kakršna je v dokumentu Ecclesia in Europa,
ter besede, kakršne je izrekel papež Benedikt XVI.

Rešitev na vidiku –
zamenjava politikov,
prepoved skrajnih levičarskih
organizacij in izgon islamistov
Trenutno vladajoča politika v Evropi in Sloveniji
ne zmore jasne besede proti ideološkim napadom na
družino, zato je tiho tudi ob gnusnih spolnih napadih
migrantov na evropske ženske, ki bi jih oblastniki
morali v kali zatreti in preprečiti. Podobno politično
odgovornost kot nemška kanclerka Merklova nosi
tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude
Juncker, ki z dopuščanjem končanja življenj nerojenih otrok in spuščanjem teroristov v Evropo delata
sramoto Evropski ljudski stranki in teptata njena
načela in program.
Izgovarjanje na politični in humanitarni vidik
migracij je le krinka, s katero skrajni levičarji s po
močjo naivnih in moralno pokvarjenih politikov izvajajo homoseksualizacijo, arabizacijo in šeriatizacijo
Evrope. Na evropski ravni to počnejo Angela Merkel,
Juncker in Tanja Fajon, doma pa nam Cerar-Židan25
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-Erjavčeva vlada ruši ustavo, državni zbor spreminja
v protiustavni azil, za hrbtom pa naseljuje državna
stanovanja, počitniške kampe in centre z nezakonitimi migranti, večinoma Iranci, Afganistanci, Eritrejci
in Pakistanci, ki jih za nameček mesečno oskrbuje
s po 2.000 evri davkoplačevalskega denarja. Slovenskim otrokom pa ne omogočijo niti brezplačne
osnovne šole.

Zgodovina se ponavlja, dokler se ljudje ne spametujemo. Za demokratično Evropo odprtih meja, miru
in blaginje ni druge možnosti kot prepoved skrajnih
levičarskih skupin, nadzor nad financiranjem NVO iz
tujine in izgon islamistov v dežele izvora. Slovenija
pa mora končno podreti “berlinski zid” komunizma in
se po vzoru Poljske znebiti boljševikov. Temeljito in
brez naivnega humanizma. V duhu Janeza Pavla II.

Jože Biščak

BRUSELJ NALAGA NOVINARJEM:

ZAMO LČITE NEKATERA D EJSTVA
O MUS LIMA NIH, ŽIDIH IN CIGA NIH!
Projekt “Spoštuj besede” (Respect Words), ki ga financira Evropska unija, je za novinarje
izdal navodila, kako morajo poročati o muslimanih, ciganih in židih.
Pred dnevi je v okviru projekta “Spoštuj besede”
izšel vodnik (39 strani) za novinarje, kako morajo
poročati o množičnih migracijah, predvsem o
muslimanih, židih in ciganih. Pod geslom “etično
novinarstvo proti sovražnemu govoru” so zapisana
pravila politično korektne terminologijo pri poročanju.
Priporočila so, da je treba objavljati več pozitivnih
zgodb o migrantih in priseljencih. Če zagrešijo zločin,
se etnično in versko ozadje ne sme navesti, razen
če tega ne zahteva zgodba.
Povedano drugače. Če muslimanski prosilec za
azil v Berlinu ubije nemško družino, se o tem ne
poroča, če pa že se, se mora politično korektna vest
glasiti: »Moški je v Berlinu ubil družino.« Kdor poroča
drugače in navaja, da je zločinec prosilec za azil, ki
je tega in tega leta prišel denimo iz Sirije, je rasist,
ksenofob in islamofob.
Vodnik tudi priporoča, da je treba ekstremiste
popolnoma prezreti, kar pomeni, da se terorističnim

napadom ne sme posvečati prevelika pozornost, da
bi se pa poleg tega omenjalo versko ozadje dogodka,
pa sploh ne. Po drugi strani navodila novinarjem
nalagajo, da morajo biti »pozorni na politične in
družbene akterje, ki širijo sovraštvo.«
Glede na to, da navodila omenjajo samo cigane,
muslimane in žide, kristjanov pa ne, lahko sklepamo,
da je negativno poročanje o krščanstvu celo
zaželeno.
Partnerji projekta “Respect Words” prihajajo iz
več kot 150 evropskih medijev (med njimi tudi Radio
Študent) s približno 1.300 novinarji iz 8 evropskih
držav (Nemčije, Avstrije, Slovenije, Španije, Grčije,
Madžarske, Irske in Italije).
Iz Slovenije so pri pisanju politično korektnih
navodil za novinarje sodelovali: Primož Šterbenc,
Barbara Rajgelj, Aigul Hakimova, Tadej Troha, Boris
Vasev, Veronika Bajt, Boris Vezjak, Biljana Žikić in
Radio Študent.

misijoni

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

ZDRAVNIKOV DI LEMA

Najbrž dobro veste, da obliva Japonsko morje
štiri ogromne otoke in okrog štiri tisoč manjših
otokov. Okrog 70 odstotkov tega ozemlja so gore
in gozdovi s strminami, ki so neprimerne za gradnjo
hiš; prebivalstvo se stiska v prostor, ki ga nudi ostala
narava, kar pomeni, da se v njem stiska več kot 120
milijonov ljudi.
Drugi največji japonski otok je Hokkáido, približno
na osrednji, Evropi podobni geografski širini. In s
podobnimi zimami, ki jih na ostalih japonskih otokih
ni. Japonci se na zimo težko navadijo, zato živi na
tem otoku komaj kakih 5 odstotkov japonskega
življa. Toda otok je neke vrste turističen paradiž:
naravne krasote, n.pr. ne preveliki vulkani, zeleneči
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gozdovi, kristalno blesteča jezera in ravnine ... Poleti
je kvečjemu do 22° C toplote.
In tako nas gre pet ljudi namenjenih na ta otok.
Pet nas je – povezanih med seboj z mojim socialnim delom za otroke –, šesti začasni član te naše
skupine pa je doktor Sato. Dober in prijazen znanec
naše skupine mora v mesto Hakódate, kjer ga čaka
težko bolni prijatelj iz medvojnih let. Dr. Sato je sicer tako imenovan družinski zdravnik, a povsod ga
cenijo zaradi neke vrste naravnega čuta za pravilno
diagnozo. In prijatelju v Hakódate menda doslej
zdravniki niso mogli pomagati, čeprav so bili dobro
plačani. Človek se nehote spomni – če je kristjan
– na ženo iz Svetega pisma, ki jo je le naš dobri
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Gospod lahko ozdravil.
V Tokiu se usedemo na večerni vlak, ki nas v nekaj
urah pripelje v pristanišče ob mestu Aómori, odkoder
bi nas podzemeljski vlak po progi na dnu oceana,
dolgi kakih 55 km, pripeljal na otok Hokkáido.
Imamo še dovolj časa za večerjo v restavraciji
blizu podmorske železnice. Kaj mislite, o čem se pri
takšni japonski večerji največ govori? Upam si reči,
da se dosti ne govori: jed je tako odlična, da hitro
osvoji človekovo pozornost; in kar je ostane, se
spreminja v vprašanja o krajih, ki nas čakajo. Naenkrat nekaj kakor grom pretrese zrak restavracije,
nekaj kakor silen dež se vlije na streho restavracije
in iz ust vseh pride kot en sam napol glasen vzdih:
»Tajfun!« Oči vseh nas se srečajo, nekaj smehljaja je
še v njih, ki pa kmalu ugasne. Doktor Sato pripomni:
»Pristanišče je veliko; če ne bo šlo z vlakom, bo
šlo pa z ladjo.«
Kakor da nas je vse potolažil, se mu rahlo nasmehnemo. In res nas čez kakih deset minut sam
restavrater pride potolažit:
»Voda je vdrla nekje v podzemlje; z vlakom se
ne da naprej; a vse vas in druge potnike bo prevzela ogromna tovorna ladja; tako močna je, da
sunkov valov skoraj ne boste čutili. Že večkrat smo
to doživeli.«
Doktor Sato vpraša:
»Koliko časa je še na razpolago?«
»Menim, da vsaj ena ura,« odgovori gostitelj,
»dovolj časa za izredno fino pogačo, ki vam jo bom
kmalu ponudil. Tako dobra je, da boste na tajfun
pozabili ...«
In res je odlična! Močnejša je od treskanja tajfuna
na šipe. ln od neke vrste hruma zunaj restavracije;
včasih je temu vzrok podiranje stavb in naprav, ki
niso dovolj močne za tajfunske sunke, ki se kakor
vrtinci zaletavajo v vse, kar se jim upira in se ne
more ali pa ne mara z njimi vrteti ...
Velik, močan tovorni avto nas pripelje k ladji,
pri kateri je vse iz železa: most in streha nad njim,
moram dodati: dvojna streha ali kar se zdi streha.
Za goste je odmerjen najmočnejši del ladje; lahko
bi mu rekli dvorana, topla in prijetno razsvetljena,
menda z lastno ladijsko energijo. Če se ne motim,
odrinemo iz pristanišča okrog desetih zvečer. Ladja
je močna in le od časa do časa se malce strese.
Eden od mornarjev se prikaže in vpraša:
»Kdo je zdravnik tukaj?«
Doktor Sato dvigne roko:
»Doktor Sato.«
»Kapitan ladje vas nujno kliče v svojo kabino –
prosim, sledite mi!«
Obrnjen k nam reče:

DR KONGO
zapirajo aktiviste
za demokracijo
V Kinšasi so zaprli kakih trideset aktivistov, ki
si prizadevajo za demokracijo, ker so se udeležili
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»Bom kmalu nazaj, upam.«
Ta “kmalu” traja kakih petnajst minut. Doktor se
vrne rahlo smehljaje.
»Govoril sem z bolnikovo družino. Kapitan pravi,
da bomo prispeli v Hakódate nekaj minut pred polnočjo. Še nekaj prijetnega: naš v Tokiu registriran
hotel nas čaka s pojedino otoških rakov.«
Eno minuto pred polnočjo smo varno pristali in
sam hotelir nas je čakal in pospremil v hotel, ki je
pravzaprav del pristanišča. Tajfun se je bil spremenil
v skoraj navaden dež, “navaden” v smislu japonske
narave.
Hokkaidski raki – kakšna pojedina! Klešče in noge
je treba – seveda skuhane – streti – ni težko, če
vemo, kako – in mehka vsebina strte lupine je bajno
izvrstna. Nobeni od jedi, ki jih po navadi poznamo in
cenimo, ni podobna. Še zdaj, ko to opisujem, se mi
v ustih delajo sline – oprostite mi, juha,v kateri so
se kuhali raki, je tudi svojevrsten užitek. Kako dolge
so noge, ki jih prelamljamo? Vsaj kakih 40 cm ...
Rake poznajo in cenijo po vsem japonskem otočju,
a raki na otoku Hokkaido so posebnost.
Opazujem doktorja, kako on jé rakove noge po
japonsko. Spretno jih lomi po členkih in potem srka
vsebino, a nekajkrat – ne sluteč, da ga kdo opazuje,
saj kraki osvajajo vso pozornost –, se mu čelo skrči
v globoko gubo; ko se je zave, se mu obraz spet
spremeni v japonski obraz, ki ne da ničesar slutiti.
Pričakovali smo da nas bo vsak trenutek zapustil,
saj ga čaka težko bolni prijatelj.
Gospod doktor si res nadene tipičen japonski
površnik proti dežju in reče:
»Za dobro voljo na tem otoku sem vam naročil
odlično francosko vino in vroč japonski čaj – in dobro
se imejte!«
Prikloni se in hitro izgine za hotelirjem, tako da
se mu ne moremo niti zahvaliti.
Čez približno eno leto dobi naša skupina pismo,v
katerem se doktor Sato opravičuje, da nas je takrat
na otoku v naglici zpustil; v kapitanovi kajuti je zvedel, da mu je prijatelj pred nekaj minutami izdihnil,
potem ko je bil zaužil zadnjo kapljico zdravila, s katerim – in z nobenim drugim – mu je doktor skušal
podaljšati življenje.
Po branju pisma je bilo v sprejemni sobi čisto
tiho. Jaz pa sem v mislih gledal našega zdravnika
Jezusa, ki je bil tolikokrat ozdravljal težke bolezni,
zares ozdravljal – z besedo. Število čudežno ozdrav
ljenih je bilo ogromno! In dosti teh je imelo možnost
v letu 70, ko so Rimljani oblegali Jeruzalem, da si z
begom iz Palestine rešijo življenje in ga kje drugje
v svetu nadaljujejo – verjetno kot nova živa celica
Cerkve, ki jo je ustanovil čudodelni Jezus.

seminarja o spoštovanju ustavnih načel, dobre vlade in
aktivnega sodelovanje pri volilnem procesu. Po enem
mesecu so trije še vedno v zaporu tajne službe, ne da
bi bili česar koli obtoženi, ne da bi mogli sprejemati
obiske niti svojih odvetnikov, kaj šele domačih in
prijateljev. Zastopnik vlade je izjavil, da bi lahko bili
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obtoženi spodbujanja nasilja, uvajanja nasilnih metod,
napada na državno varnost, spodbujanje upora in
neredov v demokratskem procesu države.
Drugi mladi, ki so zahtevali takojšnjo in brezpogojno izpustitev svojih kolegov v Kinšasi, so bili
aretirani v Gomi.
Kot poudarja poročilo, so ta dejstva ravno
nasprotna ustanovitvi Narodne komisije za človekove
pravice in s prisego julija 2014 imenovanih novih članov ustavnega sodišča vpričo državnega poglavarja
in parlamenta in z načrtom zakona o svobodi javnega
manifestiranja, o katerem trenutno razpravljajo. Še
hujša je pa osuplost zaradi odkritja jarka, v katerem
je 425 trupel, ki so ga našli na pokopališča v Maluku,
kakih 120 km vzhodno od Kinšase.Vlada skuša pomiriti, češ da gre za skupen pokop med drugim 300
mrtvorojenih otrok, prebivalstvo pa sumi, da gre za
trupla ljudi, ki so bili ubiti v Kinšasi januarja letos za
časa manifestacij proti spremembi volilnega zakona,
ki ga je takrat obravnaval parlament. Manifestacije
sta nasilno razgnali policija in republikanska straža.

Takrat je izginilo kar nekaj ljudi, o katerih se še danes
ne ve, kaj je z njimi.
In država, kjer so to dogaja, se v posmeh vsemu
imenuje “demokratična republika”. (Agencija Fides)

BREZ MEJA
preprodaja otrok
Tretjina žrtev prodaje ljudi so otroci. To razodeva
poročilo, ki ga je na Dunaju objavila agencija Združenih narodov proti mamilom in zločinu (Unodoc)
»Na žalost ni kotička na svetu, kjer bi bili ljudje
varni pred to nevarnostjo,« je rekel Jurij Fedotov, ki
je predstavil poročilo. Unodoc govori o 21 milijonih
žrtev, število pa se vsako leto poveča za dva milijona
in pol. V Aziji in v pacifiških državah pa je namembnost žrtev predvsem trg prisilnega dela. Temu se
pridružujejo še oblike izkoriščanja, od domačega
služabništva do prisilnih porok, od protizakonitih posvojitev do pridobivanja organov za transplantacije.
(L’Osservatore Romano)

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

SREČNO 2018???

Tako smo si voščili ob novem letu. Vprašanje je, koliko smo to res zavestno želeli, ali pa je bila to le običajna, več ali manj prazna fraza. Bojim se, da
je to drugo prevladovalo, zakaj dvom o naši bodoči sreči je vedno bolj utemeljen, če seveda izvzamemo tiste, ki so že od leta 1945 pri koritu in očitno
mislijo pri njem še ostati. Sicer pa je o tem na Nova24TV objavila svoje poglede Lucija Šikovec Ušaj, ki spada med najbolj cenjene pravnike v Sloveniji.
Svojim ugotovitvam je dala pomemben naslov: “Srečno 2050” in podnaslov: “Poglejte si ta presežek vladne genialnosti, ki ga plačujete vi ...›.
Vlada Republike Slovenije je objavila vizijo Slovenije za leto 2050!
Na prvi pogled bi torej sklepali, da ima vlada vizijo države za najmanj
33 let vnaprej. Občutek, da ta vlada nima vizije niti o tem, kaj bi želela
danes, kaj šele jutri, nas torej vara? Ne, mislim, da nas ne vara! Moti
se vlada, ki je spisala, oz. bolje, na “osnovnošolski način” predstavila
animirano vizijo, ki jo ima.
Miro Cerar je že leta 2009 izdal knjigo “Kako sem otrokom razložil
demokracijo”, ki jo lahko kupite sebi ali svojim otrokom za 5 centov manj
kot 39 evrov. Zanjo je prejel nagrado Zlata hruška. Potem pa je po tej
knjigi izdal nekaj kakor novo knjigo z naslovom “Osnove demokracije”, ki
so jo prejeli otroci kot darilno knjigo v akciji Zlata bralna značka. Meni je
bil najbolj všeč članek v Delu, ki je seveda zainteresirano ljudstvo ustrezno
informiralo o akademskem dosežku takrat še“premierja v inkubatorju”, da
besedilo “ves čas pobalinsko spremljajo stripi Izarja Lunačka”.
Vizija Slovenije 2050 je namreč tudi na nek način pobalinska.
Nastajala je leta 2015, ko je vlada ustanovila, kot je zapisala sama,
“horizontalno skupino” za pripravo dolgoročnih razvojnih dokumentov.
In tako zdaj na spletu (https://slovenija2050.si/) lahko vidite izdelek, pri
katerem naj bi tako ali drugače sodelovalo preko 1.000 posameznikov.
Proces priprave dolgoročnih razvojnih dokumentov se je, kot rečeno,
začel poleti 2015, ko je vlada ustanovila Horizontalno skupino. Ali se
je skupina samoustanovila, morda na nudistični plaži v Koversadi, še
ni znano. Ustanovljena je bila tudi “Skupina za prihodnost”, katero naj
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bi sestavljalo “14 posameznikov z različnih področij, ki navdihujejo s
svojim uspešnim delovanjem!” Ko človek želi ta izdelek resno prebrati,
mu to enostavno ne gre. Veliko mero potrpljenja smisla za humor je
potrebno imeti, predvsem se je treba vživeti v čas, ko smo prebirali
Zvezdico Zaspanko, čeprav ji verjetno delamo krivico.
Ko vidite presežek genialnosti …
Tako preberemo, da “prihodnost je neizogibna smer našega bivanja”!!! Ta stavek je res veličasten! Resnično me je pretreslo! Idejo o
časovnem stroju, ki bi nas vrnil stoletja nazaj, smo očitno dokončno
opustili. Iz vsakodnevnega življenja tega namreč ni bilo mogoče zaznati.
V parlamentu razpravljajo o “družbeni lastnini”, o izigravanju Ustave,
skrivajo ilegalce, novinarji si nadevajo nadimke “Kričač”, vsako leto se
bije zakulisna igra, kdo bo podeljeval oskarje, ups, ne, kdo bo govoril v
Dražgošah, mladi stranke, “ki ni naslednica KPS”, pozivajo k revoluciji …
Motila sem se, to ni oddaja “Še pomnite, tovariši?”, ampak del začetka
uresničevanja Vizije Slovenije 2050.
V nadaljevanju najdemo tudi trditev: »Namen vizije je, da si z njo
zastavimo jasne strateške usmeritve in osredotočenost v delovanju.
Pri tem nam je lahko v pomoč bogato znanje Slovencev in Slovenk.«
Spet mi, tečni kot sem, nekaj ne gre skupaj. Da nam bo do leta
2050 v pomoč bogato znanje Slovencev in Slovenk namreč? Če vsako
leto izgubimo 30.000 mladih izobraženih Slovencev in Slovenk, ki s
trebuhom za kruhom odhajajo v tujino, kjer delajo za dobrobit držav,
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ki imajo resno vizijo preživeti do leta 2050, me res zanima, ali “vizionarji” računajo na generacijo, ki ima danes 45, 50, 55 ali več let? Ker,
kot trdijo, časovnega stroja ne bo in ti letniki bodo do leta 2050 že kar
težko kakorkoli pomagali!
Pa pojdimo naprej: »Razumevanje sedanjosti je namreč ključ za
predvidevanje prihodnosti: ne pomaga nam samo videti, kam gremo,
temveč tudi ubesediti, kje želimo v prihodnosti biti.«
Razumevanje sedanjosti bi res lahko bil ključ za predvidevanje
prihodnosti. Še bolj bi bilo potrebno razumevanje preteklosti. In ker je
razumevanje sedanjosti v tem, da naseljujemo arabske brivce poznih
srednjih let, nam to pomaga videti, kam gremo. In to s prejšnjo ugotovitvijo nima več nobene realne povezave. Mladi izobraženi Slovenci
se nadomeščajo z neizobraženimi tujci srednjih let, ki zajedajo državni
proračun, torej vaš in moj denar, ker nekdo v njih vidi ali z njimi vidi
svojo prihodnost!
V nadaljevanju lahko preberete, kolikokrat se je ministrica Alenka
Smerkolj (a kdo sploh ve zanjo?) v treh mesecih leta 2016 srečala na
dvostranskih srečanjih z vsakim od ministrov v vladi in podrobneje
predstavila proces priprave projekta. Nak, ni napaka, ni se srečala z
njimi na seji vlade, po seji vlade, pred sejo vlade, med kosilom, in vsem
povedala hkrati. Srečala se je z vsakim posebej! Kajti gre za resne zadeve,
vsak mora dobiti posebno informacijo, pripravljeno samo zanj, ker kako
pa bo vedel, kam iti v tej neizogibni prihodnosti, če bodo slučajno s
spremembo Ustave ukinili volitve.
Pa poglejmo še malo naprej: »Glede na napovedi naj bi se Sloveniji
poslabšal položaj med državami OECD, zlasti zaradi staranja prebivalstva
in posledično pomanjkanja razpoložljive delovne sile, pa tudi zaradi
majhne rasti produktivnosti in investicij.« Če bo majhna rast produktivnosti in investicij, je problem pomanjkanja delovne sile rešen sam
po sebi. Takšno vizijo zna predvideti vsak, razen vlade RS!
Ker čas teče neizogibno naprej, se prebivalstvo neizogibno stara.
Tega sicer v viziji niso dobesedno zapisali, je pa mogoče razumeti,
da bodo to deviacijo odpravili z zdravstveno reformo, s katero bodo
starejše od 60 let verjetno prenaročali na različne zdravniške posege
do njihove smrti. Delovno silo, tisto izobraženo, ki zapušča Slovenijo,
bomo nadomestili z uvoženo, neizobraženo, vendar plodno. Na ta način
bomo ustvarili pogoje, ki bodo sanirali stanje, ki ga v “viziji” ugotavljajo v
nadaljevanju, in sicer: »da je delež starejših od 15 let, ki kadijo vsak dan,
v Sloveniji nad povprečjem držav OECD. Prav tako ima Slovenija nadpovprečen delež debelih, starejših od 15 let, ter delež 13- in 15-letnikov, ki
so bili opiti najmanj dvakrat v življenju«. Novi prebivalci Slovenije ne
bodo uživali svinjine niti alkohola in problem bo rešen.
Vendar ne obupati. Našli so rešitve, ki so jih strnili takole:
– nov izobraževalni sistem,
– aktivna družba,

– moralna odgovornost,
– sprememba paradigme od rasti k blaginji,
– živahna podjetniška miselnost in
– radi plačujemo davke.
Sprememba paradigme od rasti k blaginji?
Tako! Kaj od tega bi vlada lahko storila v tem mandatu, če bi imela
znanje in voljo? Mogoče bi za začetek speljala zdravstveno reformo, saj
res ni potrebno, da se bojim starajoče družbe, ker s povečano blaginjo
tudi mladi ne bi odhajali v tujino. Kaj razumete pod “spremembo paradigme od rasti k blaginji”, ne vem, vem pa, da na svetu ni države in je
tudi v prihodnosti ne bo, v kateri bi ljudje radi plačevali davke, predvsem
če transparentno ne vidijo, kako so potrošeni, oziroma, da so potrošeni
za njihovo dobro in ne za obnovo avtoparka vlade, za številne nevladne
organizacije in paradržavne institucije, za vrsto uradništva, ki otežuje
življenje državljanom na vsakem koraku, za številne dvomljive ilegalne
prišleke, ki so vsi rojeni 1. januarja itd.
Kaj vlada razume pod “spremembo paradigme od rasti k blaginji”,
pa še malo preberite, tako za hec, kajti vlada oz. pripravljavci so že
preskočili v leto 2050 in zapišejo: »V letu 2050 znamo upravljati s svojim
časom; sami odločamo, kako se želimo vključiti na trg dela, ki je zelo
prožen, in pod kakšnimi pogoji želimo biti zaposleni. Imamo priložnost,
da opravljamo zanimiva dela in živimo v dobro urejenem okolju. Naša
zaposlitev je varna, pri čemer imamo koristi od uspešnega izobraževalnega sistema. Ob predpostavki gospodarske rasti imamo dobro delujoč
javni sektor in odlično infrastrukturo (informacijska tehnologija, ceste
itd.) ter dostop do visokokakovostnih storitev v zdravstvu in kulturi.
Naravne vire odgovorno izkoriščamo, spodbujamo ekološki turizem in
prehransko samooskrbo. Smo država, ki ima kljub svoji majhnosti na
razpolago dovolj časa za učinkovite ukrepe.«
Pa samo pomislite na Kemis, pa na Magno, pa na Cinkarno, pa na
..… in se nasmejte. Vrsta prekarnih delavcev, ki ne zmorejo zaslužiti
niti za prispevke na eni strani, na drugi pa visoko honorirano delo, ki
ga ima Drago Kos v NLB, d. d., pri tem pa ne odkrije ničesar, kar odkrije
parlamentarna komisija, kaže, da se nekateri že danes znajo vključiti
na prožen trg dela, drugi pa ne. Tisti drugi bodo pač morali počakati
na leto 2050!
Leto se neizogibno končuje, kot bi ugotovili številni sodelujoči pri
pripravi “vizije”, in naslednje leto se znajo zgoditi volitve. Takrat pa bo
najbolj pomembno, kako poskrbeti, da Slovenci ostanejo v Sloveniji in
da poskušamo vrniti tiste, ki so že zapustili domovino. Pa seveda, da
poskušamo pomagati tudi onim, ki so zapustili svojo domovino in prišli
k nam, tudi oni imajo zagotovo pravico, da se vrnejo domov, naredijo
svojo vizijo in zaživijo z njo v svoji državi.
Pričakujem, da bo “Vizija Slovenija 2050” nagrajena s prestižno
nagrado “Zlata figa”!!!

Vseeno se mi pa zdi, da je brezkrbnost glede bodočnosti rdečih koritarjev le navidezna. Pred nami je namreč leto volitev v Državni zbor in ob tem
se marsikomu začnejo tresti hlače, posebno tistim, ki vsemu dirigirajo iz ozadja. Zato poskušajo s staro prevaro, ki jim je do zdaj uspevala in jo je Božo
Rustja v Ognjišču naslovil “Ista pesem, drugi pevci”.
Nizka volilna udeležba je v Sloveniji že kar zaskrbljujoča. Več je
vzrokov, menim pa, da je med glavnimi ta, da imajo ljudje občutek,
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da je vseeno, ali se udeležujejo volitev ali ne, saj se po volitvah nič ne
spremeni in so ‘vsi isti’. In na žalost je tako mnenje zelo utemeljeno.
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Pomislimo, koliko ‘sprememb’ smo doživeli v zadnjih letih: Zaresu je
sledila Pozitivna Slovenija, tej Zavezništvo Alenke Bratušek, temu
zavezništvu pa Stranka Mira Cerarja. Formalno smo štirikrat zamenjali
oblast. Vsak ‘nov obraz’ z novo stranko je obljubljal poštenje, odpravo
korupcije, klientelizma in dvojnih meril, skratka etično ladanje. Štirikrat
so bili slovenski volilci prevarani. Od obljub ni ostalo nič, od etičnega
vladanja smo dobili neučinkovito vlado in nadaljevanje stare prakse.
Toda kakor da se volilci od te dolge in drage šole nismo nič naučili. Na
zadnjih predsedniških volitvah smo zopet dokazali, da nas nič ne izuči.
Ali res veljajo besede, ki so pa zadnjih predsedniških volitvah krožile po
elektronskih medijih: v Sloveniji živi bodoči premier, ki pa še ne ve, da
bo vodil stranko, ki bo zmagala na volitvah. Kako dolgo še?
Ker se po volitvah novih obrazov in drugih strank nič ne spremeni,
je v Sloveniji zavladala politična apatija, katere lep pokazatelj je tudi
izredno nizka volilna udeležba. Pritožujemo se nad politiko in politiki,
a ne spregledamo, da novi obrazi niso novi in nove stranke niso nove,
ampak da gre za stare stranke v novi preobleki, predvsem pa za nadaljevanje stare, pogubne politične prakse, ki nas je pripeljala do tega,
da Slovenija v razvoju zaostaja za državami nekdanjega socialističnega
bloka, ki so bile ob začetku demokratizacije daleč za nami. Povprečni
Slovenec se jezi, benti nad tem, da slabo živi, a ne spregleda pravzaprav
zelo primitivne politične igre. Ali pa noče spregledati, kajti do danes je
bilo napisanih že veliko člankov in analiz, ki opozarjajo na to igro, ljudje
pa ji vedno znova nasedajo. Kdaj bomo slovenski volilci razumeli, da
gre za isto pesem, ki jo prihajajo na politični oder pét različni pevci z
‘novimi obrazi’. Koncert bo pa kljub novim pevcem slab, če bodo ti peli
isto pesem.
V mnogih evropskih državah ljudje zaupajo glas klasičnim strankam.
Saj se pojavljajo tudi nove, ponekod zlasti agresivne stranke skrajne
desnice, ki odžirajo glasove zmerni, sredinski desnici. Zanimivo, da je
politični prostor veliko bolj stabilen v državah, kjer vladajo tradicionalne

stranke, za katere veš, kakšne vrednote zagovarjajo, kakor v državah kjer
smo priče vedno novim strankam. V mislih imam sosednjo Italijo, kjer
se pojavljajo vedno nove stranke, vedno ‘novi obrazi’, politični krizi pa ni
videti konca. Je naključje, da tako Italija kot Slovenija nista obračunali s
totalitarno preteklostjo in jo dejansko tudi obsodili: naši sosedje fašizma,
mi pa komunizma? Dejstvo je, da Italija nikakor ni tako obračunala s
fašizmom, kakor je Nemčija z nacizmom.
Primerjava s tujino pa nam pokaže še nekaj. Podobno kot v našem
glavnem mestu, so tudi v tujini izbruhnili spolni škandali, povezani z znamini osebnostmi. Najprej v Hollywoodu, potem v evropskem parlamentu,
nato v britanskem, pa avstrijskem ... Vesti o spolnem nadlegovanju so si
sledile druga za drugo. V tujini so se mediji razpisali o tej problematiki.
Obsojali so zlorabo moči s strani politikov. Problematizirali nedopustno
ravnanje. Prišlo je celo do samomorov. Sprožili so kazenske pregone. Oglasile so se organizacije civilne družbe. Skratka, vsa družba se je postavila
proti tovrstnim zlorabam.
Tudi naši mediji so dokaj obširno poročali o zlorabah v Hollywoodu, v
evropskem parlamentu in drugod. Nepristransko so obsojali ravnanje vseh
vpletenih. Da, tako ravnajo v tujini in tako presojamo dogodke izven naše
domovine. Medtem pa imamo prvovrsten škandal spolnega nadlegovanja
tudi pri nas, povezan z ljubljanskim županom. V tujini najmanjši indic
takega nadlegovanja obravnavajo nadvse skrbno in hočejo zaščititi žrtev. Z
veliko šibkejšimi dokazi, kakor je slovenski, letijo ali celo odstopajo politiki
in se tresejo hlače zvezdnikom. Pri nas pa dokaze brišemo in se javnost z
dominantnimi mediji na čelu spreneveda ob tem pojavu, kakor da ga ni.
Tako se ljubljanski mestni glavar lahko samo smeje kolegom v tujini, ki
se za veliko manj dokazljive stvari tresejo pred javostjo in za svoj položaj.
Vse dokler ne bo slovensko sodstvo z enakimi vatli obravnavalo vseh,
tudi politikov, ki so ‘na pravi strani’, bodo ljudje lahko tarnali in vzdihovali,
da so vsi politiki enaki, da se nič ne spremeni in da Slovenija čedalje bolj
zaostaja za drugimi državami.

Franci Donko je ta postopek na Nova24TV imenoval “Prihaja nova prevara starih obrazov”.
»Pa ljudje, zdaj bo prišla stranka – ampak ZARES – in to res ZARES,
res se ne hecam, res ZARES in bo uvedla etične in moralne standarde na
slovenski levici v Sloveniji. Ne verjamete??? Pa če vam govorim, da bo
to ZARES, ampak res ZARES etična stranka.« S temi besedami je bralec
spletnega portala Siol.net pospremil novico o nastanku Liste Marjana
Šarca. Preproste in resnične besede, ki zadenejo bistvo nastajajoče prevare.
Nečista vloga medijev
»Lahko govorimo o novem pojavu slovenske politike, kar je več kot le
nov obraz,« meni politični analitik Andraž Zorko iz družbe Valicon. »Zoran
Janković in Miro Cerar sta bila nova obraza, vezana na stare vzorce, Šarcu
pa je uspelo zbrati glasove tako levih kot desnih volivcev. V drugem krogu
mu je pomagala predvsem desnica. Nagovarjal je tudi volivce s krščanskimi
koreninami, ki pa so bolj svobodomiselni. Gre za kombinacijo ruralnega in
urbanega okolja,« so zapisali na portalu Siol.net.
Andraž Zorko je po Pahorjevi zmagi za TV Slovenija komentiral
volilne izide in dejal, da ni bilo nobenega vsebinskega, konkretnega
razloga, zakaj bi na predsedniških volitvah kdo podprl Šarca. Ta isti
komentator nato v isti sapi trdi, da lahko govorimo o “novem pojavu”
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slovenske politike!? To dvoje seveda nikakor ne gre skupaj. Veliko bližje
smo resnici, če rečemo, da gre za “novi nateg” slovenske politike in
ljudi. Šarec je “novi pojav” le v toliko, ker se ni pojavil leta 2014, ampak
leta 2017. Njegovo govorjenje o “resetiranju” Slovenije na vseh ravneh
je na las podobno Virantovi viziji resetirane Slovenije, ki je bila čista
prevara njegovih volivcev, po opravljeni nalogi zrušitve uspešne vlade
pa zaključena z moralnim in finančnim bankrotom.
Kdo so potencialni volivci Marjana Šarca?
Špekulacije, da je končni cilj Marjana Šarca izvolitev za predsednika
vlade po parlamentarnih volitvah, se zdaj kažejo v precej bolj verjetni
luči. Režimski mediji in finančno močno udbovsko podzemlje je torej
našlo ustrezno politično blago, ki ga bodo drago prodali naivnim volivcem v juniju 2018. Da so to naivni, nevešči, politično nepismeni, (jugo)
nostalgični, rigidni in hkrati najbolj napredni zapriseženi oboževalci
“novih obrazov”, vemo. Toda, kdo so ti ljudje v resnici?
Prihodnji Šarčevi volivci so tisti, ki so leta 2014 v Evropski parlament
spravili Igorja Šoltesa, ki se je iz nič pojavil z nekakšnim gibanjem Verjamem, po uspehu na volitvah v Evropski parlament pa je gibanje razpustil
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in z dobro plačano službo poniknil v udobni kaviar-socialistični bruseljski
vsakdan. Nadalje so to tisti ljudje, ki so večkrat pomagali v delovnih brigadah ustanavljanja horuk strank, kot so Golobičeva Zares, Jankovićeva
Pozitivna Slovenija in seveda reseterska Virantova Državljanska lista, ki se
je po opravljeni nalogi v moralnem in finančnem bankrotu samoresetirala.
Vaba za ribice v kalni vodi
Murgelski laboratoriji pa s tem še zdaleč niso nehal bruhati levičarskega ognja in žvepla. V sprevrženem ozadju pranja krvavega iranskega
denarja, ki so ga pospremili z afero Patria, so povrgli še Cerarjevo SMC. Na
tem mestu velja omeniti še nekaj zelo pomembnega. Na prigoljufanih
volitvah leta 2014 so v parlament spravili še svoje skrajno krilo, zdaj
razdruženo Levico, ki igra zelo pomembno vlogo pri zamegljevanju
političnega prostora. Njena naloga je namreč, da s svojo radikalnostjo
daje vtis, kot da so ostale stranke na (post)komunistični “levici” zmerne,

liberalne, celo levosredinske.
Pod znanim geslom
Tako se potem vedno znova ponovi neverjetna zgodba: dobronamerna večina volivcev se razprši po t. i. “levo-desni sredini”, nekakšni
virtualni coni, iz katere potem režimski mediji demokratične desnosredinske stranke večinoma uspešno potisnejo v območje “skrajne” desnice,
kakor to iz dneva v dan počnejo z zaenkrat edino delujočo demokratično
stranko SDS. Zgodba Nove Slovenije in njene protijanševske identitete
bo nekoč v političnih učbenikih vzor takšnega nasedanja. Borčevska
Lista Ivana Serpentinška sledi logiki svojih predhodnic – vse so bile
ustanovljene neposredno pred volitvami, pobrale so veliko število
glasov, na primeru SMC pa vidimo, da se da zmagati in propasti brez
kakršnega koli programa.
Za domovino z Milanom Kučanom naprej!

Vse to je pripeljalo tako daleč, da pred temi razbojniki ni varna niti ustava. Dovolj je prebrati, kar je o tem napisal upokojeni nadškof dr. Anton Stres
v “Slovenskem času” decembra 2017 pod naslovom “Ali ustavna demokracija ali diktatura večine”.
Podvig, ki so si ga privoščili levičarski člani državnega zbora, ko
so se odločili, da bodo šli kar spreminjat ustavo, zato da ne bo treba
izpolniti odločbe ustavnega sodišča, potem ko so jo tri leta ignorirali,
ima tri razsežnosti, od katerih je vsaka skrajno zaskrbljujoča. In vsaka
od treh je “déjà vu”: vse to smo že tolikokrat videli. “Najprej je naskok
levičarjev na ustavo razodel bedo njihove politične in pravne kulture ter
njihove revolucionarne navade, za katere je bistveno omalovaževanje in
teptanje temeljnih pravnih načel. To smo doživljali v času totalitarnega
komunizma, potem pa naivno verjeli, da bo z vzpostavitvijo načela
pravne države drugače. A se je spet potrdilo, da je “komunizem sicer
mrtev, vendar ne počiva v miru”, kot je nekdo hudomušno zapisal. A
to ni šala. To je revolucionarni napad na sam temelj demokracije, kajti
sporočilo je jasno: ustava smo mi in če napisana ustava in zakoni niso po
meri naše ideologije, toliko slabše zanje. Mi bomo uveljavili svojo voljo,
pa če je to v skladu z ustavo ali ne. Ker smo večina, imamo neomejeno
moč. Gre torej za izrazito diktatorsko pojmovanje parlamentarne večine.
S tem se razveljavlja avtoriteta ustave. Če jo namreč lahko večina po
mili volji spreminja, zakaj bi jo potem sploh imeli? Toda pomen ustave
je ravno v tem, da je – razen globoko utemeljenih izjem in najširšega
soglasja – nedotakljiva, saj varuje načela ustavnega reda, pravne države
in temeljnih človekovih pravic pred samovoljo vsakokratne večine. Niti
najmanjšega jamstva namreč ni, da je večina, zato, ker je večina, tudi
razumna, poštena in pravična. To naj bi vsaj do neke mere zagotavlja
ustava, s katero mora biti v skladu vsak zakon, ki ga izglasuje večina. V
našem primeru pa je potrebna še toliko bolj, ker se je večina, ki danes
vlada v našem parlamentu, sestavila na osnovi načrtnega in vsesplošnega
zavajanja volivcev s sramotnim političnim sodnim procesom v zvezi s
Patrio. Hkrati pa se je razkrila lažnivost te politične elite, njeno lahkotno
prelamljanje obljub ter dvoličnost vseh političnih romarjev, ki so v bližnji
preteklosti letali v Vatikan in se dobrikali tamkajšnjim uradnikom in
samemu papežu.
Drugič, gre za vztrajanje pri teptanju v naši ustavi jasno zapisane

pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim (verskim)
prepričanjem. Ker pa bi utegnila zasebna katoliška šola – pa čeprav
zajame manj kot 1 % šolarjev – ogroziti monopol, ki ga nad vzgojo in
izobraževanjem izvaja levica, jo je treba zatirati. Naj se ve: »na Slovenskem smo mi gospodar«, tudi v slovenski šoli. Sicer pa to imenujejo
“avtonomija šolskega prostora”, se pravi ravno obrnjeno od tega, kar je
res. Avtonomija gre namreč skupaj s pluralnostjo, ne pa z monopolom.
Tretjič, gre za vnovični izbruh sovraštva do Katoliške cerkve. Ni
naključje, da je to akcijo vodila stranka, ki se je nekoč imenovala KPS,
nato ZKS, zatem ZLSD in danes SD. Vse te preobleke so bile samo različni odtenki iste rdeče šminke, pod katero pa se očitno ni spremenilo
nič. Zakaj ji je zasebna katoliška šola tako neznosna? Ker ima dva, za
komunizem neodpustljiva greha: je zasebna in je katoliška.
Komunizem je vedno bil in bo ostal kolektivizem: zagovornik prevlade
skupnosti nad posameznikom, “močne države”, kot to imenuje Šarec, ali
“globoke države”, kot to poimenujejo resni politični in pravni teoretiki.
Komunizem sovraži zasebno in svobodno pobudo ter osebno svobodo
in ustvarjalnost, saj se pokončna osebnost, ki misli s svojo glavo, ne pusti
zavajati. Brez zavajanj pa očitno ne more obstati. Zato se pri nas sistematično črni vse, kar je “zasebno”, pa četudi je že tisočkrat dokazano, da
samo osebna ustvarjalnost vodi v napredek. Tako pa smo v marsikaterem
pogledu še vedno na repu, ko bi po svojih ustvarjalnih močeh lahko bili
na čelu. Najbolj sposobni in ustvarjalni mladi pa odhajajo na tuje …
Posebej pa je za “tranzicijsko levico” nesprejemljiva tista zasebna
šola, ki jo je ustanovila Cerkev. Kako so leve stranke, ki se med seboj sicer
grizejo in spopadajo za razne privilegije, hitro našle skupni imenovalec:
odklonilni odnos do Katoliške cerkve!
Zasebnost in katoliškost sta tisti dve značilnosti peščice cerkvenih
šol, zaradi česar bi se spravili celo spreminjat ustavo. Iz te moke sicer ne
bo kruha. Kar je preveč, je preveč. Toda s tem diskriminacije skromnega
katoliškega šolstva še ne bo konec. Ko bi se vsaj komu odprle oči in bi
se zmanjšalo število naivnih volivcev!

Se bo želja po spametovanju volilcev res uresničila šele takrat, ko nam bodo šlo tako slabo, da se bodo ljudje pri peku stepli za edini hleb kruha?
2018 – AM – JANUAR

31

Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POPOTOVANJA
V DAMASK IN ČEZ LIBANON

3. DAMASK
ZNAMENITE STAVBE – ARABSKA DVORANA
Velikih poslopij ima Damask le malo in zaostaja v
temu oziru daleč za drugimi mesti. Pač pa je povsod
dosti manjših stavb, ki kažejo arabski značaj.
Poleg velike mošeje je najznamenitejša stavba
mestni grad ali citadela, divje, temno zidovje, tujcu
le težko pristopno. Mogočen zid s ponosnimi stolpi
in mičnimi pomoli sloni na nerazrušljivi podlagi iz
velikanskih obsekanih skal.

Chan Asad
Na južni in vzhodni strani se vidijo še deli starega
mestnega obzidja in nekaj prav znamenitih vrat.
Ravno od najznamenitejših, menda iz rimskih časov, sta pa dva dela zazidana in služi le severni del
prometu. Povsod imajo na staro zidovje postavljene
novejše stavbe, kjer so stanovanja. Sredi bazarov
in ozkih ulic je tudi nekaj znamenitih hanov, to je
poslopij, kjer se tujci lahko nastanijo s svojo živino
vred. Največji je Chan Asad-Pašega, v katerem ima
prostore 2.000 velblodov in 5.000 ljudi; ima devet
dvorov in mogočne kupole za streho. Lepe so hiše
v evropskem delu, kjer so tudi cerkve krščanskih
skupin, ki prekosijo po svoji snažnosti vse turške
molilnice.
Kdor pride v Damask, obišče veliko mošejo Omaj
adov, ki leži nekako v osrčju mesta in je njegova
najznamenitejša stavba.
To poslopje ima čudno zgodovino. Najprej je bil
tukaj poganski tempelj. Cesar Arkadij ga je spremenil v krščansko cerkev in jo posvetil sv. Janezu
Krstniku. Ko so se Arabci polastili mesta, so se zadovoljili s polovico, drugo so pa pustili kristjanom.
Meja je šla ravno skozi cerkev, tako da je bil vzhodni
del mošeja, zapadni pa krščansko svetišče. Šele
kalif Walid je zgrabil za sekiro in se je med vriskom
fanatičnih muslimanov in stokanjem kristjanov lotil
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glavnega oltarja. Dvignila se je nova stavba, krasna
in lepa, da so jo Arabci slavili kot čudež sveta. Nastal
pa je ogenj in je uničil del lepote. Leta 1401 jo je
zažgal Mongol Timur in spekel v strahovitem ognju
nad 30.000 Damaščanov. Kar stoji danes, je le popravljeno iz prejšnjih dob, a vsekakor lepo in se vidi
prvotni načrt krščanske cerkve prav jasno.
Ko smo vsi trije obiskali mošejo, sva dobila z
Abunom Elijo navadne copate ali pravzaprav ruske
galoše, za šejka Farida se pa nihče ni zmenil, ker
so mislili, da je musliman. Prostori so preobloženi
s preprogami. Preveč je tudi raznih ničvrednih svetilk. Stavba je znamenita, a enotnosti ni. Cela tolpa
služabnikov nas je spremljala; iz temnih obrazov in
hudih pogledov se je videlo, da bi teh “nevernikov”
gotovo ne pustili sem, ko bi ne bilo dobrega bakšiša. Iz minareta je lep razgled po mestu in v mnoga
krasna dvorišča, katerih iz ulice ne vidi nobeno oko.
Čuden kraj, ta kos zemlje! Poganstvo, krščanstvo
in islam so se zaporedoma borili zanj. Stoletja
vlada že kot zmagovalec mohamedanec. Ali bo
vladal za vselej? Pomenljivo je, da se nahaja v steni
velik kamen z grškim napisom, ki se glasi: »Tvoje
kraljestvo, Kristus, je večno in tvoja vlada traja za
vselej!« Ni morda ta napis nekak prerok, da bo islam
moral nekoč zopet zapustiti te prostore, katere si je
priboril le s silo?
Mošeja Omajadov

Kjer po ulicah ni bazarov, te sredi ilovnatih, umazanih sten nič ne veseli. Vse je polno nesnage, vrata
zaklenjena, pročelja hiš silno zanemarjena. V teh
ulicah ni nič zanimivega, posebno ker okna nimajo
onih mrež (mašrabije), kakršne so sicer povsod po
Kahiri.
A na jutrovem velja: Ne sodi po zunanjosti! Arabec ljubi svoj dom, ker razen kavarne ne hodi v druge
hiše. Zato si pa zna svoj dom res tudi tako urediti,
da ga je lahko vesel. Pri tem pa skrbno skriva vse,
kar bi na zunaj preveč zbujalo pozornost, bodisi
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sosedov, bodisi nenasitnih uradnikov.
Razen v hiši že omenjenega višjega oficirja sem
bil tudi pri nekaterih bogatih kristjanih.
To je lepota kakor v bajkah “Tisoč in ena noč”, če
stopiš z ozke ulice skozi vrata čez prag! Okoli vrta s
sadjem posajenega se vrstijo stanovanja služabnikov. Skozi obokan prehod se pride v krasnejši vrt z
umetno prirezanim drevjem, s cvetličnjaki, kakršne
je videti le na Jutrovem, z vodometi, iz katerih žubori voda na umetno napravljeni mozaik. Tu so za
družino stanovanja iz izrezanega kamna z mičnimi
pomoli, krasnimi oboki. Največji prostor, atabe, je za
sprejem. Navadno sega skozi dve nadstropji. Stene,
strop in kjer je še kak prostor, vse je pokrito z umetnimi rezbarijami, kakršne more narediti le Jutrovec.
To je kras in okus obenem! Tla so fin mozaik, okoli
sten so razkošni divani, okna so iz pisanega stekla,
oboki izrezani, povsod polno finih stolcev s tisočerimi
mičnimi rečmi, vaze, stebrički, da ne veš, kam bi
najprej pogledal. Vsi prostori so vrhu tega opremljeni
še z dragocenimi zastori in krasnimi preprogami iz
Perzije. Ta prostor je palača zase, tu se lahko kramlja
pri črni kavi in cigareti ure in ure.
SVETI KRAJI
Damask nima znamenitejših, kristjanom dragih
mest, a s krščanstvom je vendarle v tesni zvezi.
Mesto nam je drago, ker je tukaj zadel žarek milosti
srditega Savla ter ga spreobrnil v apostola narodov,
gorečega Pavla.

“Ravna” ulica
Zgodaj je že bilo tu zasejano seme krščanstva,
ki ni bilo nikoli popolnoma zadušeno, dasi je mnogo
kristjanov tu umrlo mučeniške smrti. Zadnji naval
muslimanskega fanatizma so morali kristjani prenesti
še leta 1860, ko je bilo požganih nad 3.000 hiš in
pomorjenih okoli 10.000 kristjanov. Mučeniška kri pa
je bila vedno seme novih spoznavalcev in tako tudi
to preganjanje krščanskega življa ni zatrlo, temveč

ga je okrepilo. Krščanski del mesta je najlepši;
kristjanov raznih obredov je nad 30.000. Vsak
obred ima svojo cerkev, šolo in svoje dobrodelne
zavode. Najlepša cerkev je grško-katoliški patriarhat
s krasnim ikonostasom; poleg je tudi velik zavod in
prostoren dvorec. Pri službi božji se vedejo verniki
povsod zelo lepo; otožno petje mi je segalo v srce.
Najbolj uspešno delujejo oo. jezuiti na polju vzgoje.
Njihove zavode obiskujejo tudi otroci imovitejših
muslimanskih družin. Seveda, med muslimani velja:
ohraniti, kar je našega, novih uspehov ni pričakovati.

Judova hiša
Na svetega Pavla spominjajo dandanes še trije
prostori. Blizu krščanskega pokopališča kažejo kraj,
kjer je zaslišal glas: »Savel, Savel, zakaj me preganjaš?« Drugi trdijo, da je mesto spreobrnjenja bolj
zunaj pri vasi Kôkeb, kar je bolj verjetno. V stranski
ulici blizu vrat eš-Šerki se gre precej navzdol v majhen, temen, a lično opremljen prostor, kapelico oo.
frančiškanov. Tu je menda hiša učenca Ananija. Kako
mi je bilo prijetno na tem mirnem prostoru v premiš
ljevanju božjega usmiljenja, ki hodi nam neznana
pota. Tretji kraj je hiša Judova v Ravni ulici, kjer je
bil Pavel one tri dni, ko ni videl. Ta kraj je v oblasti
muslimanov, ki so se tudi tukaj pokazali kot spretni
uzmoviči, kakor na tisočerih drugih krajih in priredili
kraj za “muslimansko svetišče”. Kažejo tudi še hišo
sv. Janeza Damaščana, sina plemenite rodovine, in
na grškem pokopališču grob sv. Jurija, ki pa gotovo
ni oni sv. Jurij, ki ga častimo v naši domovini.
Bil sem v Damasku ne cele tri dni, hodil ure in
ure po ozkih ulicah in živahnih bazarjih, a priznati
moram, da se mi ni nihče pokazal količkaj sovražnega. Mogoče, da so me imeli za svojega, ker sem bil
v beduinski halji.
Na splošno pa v Damasku Evropejec nikakor ni
tako varen kakor na primer v Kahiri. Drugi so pripovedovali, da so muslimani za njimi lučali kamenje,
dajali jim vse prej kot ljubeznive priimke, prednje
krepko pljuvali in podobno. Damaščani vobče niso na
posebno dobrem glasu, ker so neuki in ošabni obenem, tako da res zaslužijo ime, ki jim ga je prisodilo
ljudstvo samo: bakar-eš-Sam – damaščanski biki!
Najhujši je njihov verski fanatizem, ki se je že mnogokrat kazal v nasilju proti kristjanom. Vsako leto
se zbere v Damasku na tisoče gorečih muslimanov
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iz vseh krajev Turčije, Rusije, Perzije in Indije, ker
gre odtod veliki “hadž” (romarska karavana) v sveto
mesto Meko. Vsak prinese s seboj nekaj ognja in ni
se čuditi, če izbruhne tu pa tam silovit požar divjega
fanatizma, ki je od nekdaj jedro muslimanske vere.
Damask, kdaj bo tudi nad teboj zaklical Gospod
odrešilne besede: »Zakaj me preganjaš?« Kadar
bo nad teboj in tvojimi rajskimi vrtovi žarelo tudi
sonce resnice, tedaj boš šele prava rajska roža, ti
nepozabni biser na Jutrovem.

Nekoliko višje je soteska, kakršnih je v našem
gorovju le malo. Reka si je izglodala svojo pot v
tisočletnem trdem delu in zdaj šumi sredi visokih
golih peči. Bobnenje vodne sile iz tolmunov je kakor smrtna pesem umrlim, ki so pokopani ob bregu
med skalovjem. Nad sotesko pa krožijo orli, čuvaji
mrtvaških polj.
Zahle

4. IZ DAMASKA V BAAL-BEK

sreda, dne 30. velikega travna

Na vrtovih okoli Damaska rastejo velikanska
drevesa neke vrste marelic, ki rode droben, a zelo
dober sad, kateremu pravijo Arabci miš-miš. Ta
sad izvažajo na vse kraje, celo v Egipt. V začetku
junija je kupčija z njim najživahnejša. Da dosedanji
spremljevalec ne bi hodil s konji prazen nazaj, je
kupil poleg drugih reči tudi par jerbasov tega sadu
za trg v Safed. Zbogom, Mihail Ibrahim Farid, junaški
šejk, blaga duša!
Abuna Elija in jaz sva se odpravila z železnico, ki
veže od leta 1895 Damask z Bejrutom. Veliko bolj
zložno sicer, a neprimerno enolično je potovanje z
železnico v primerjavi s potovanjem na konju. Vsekakor pa se vidi mnogo zanimivega.
Železnica je speljana večinoma poleg reke Barada
po lepi, rodovitni dolini. Posebnost teh krajev so cele
vrste belih topolov; meni se je zdelo, da so nasajeni
ravno po mejah; tu so torej te procesije naravni
mejniki. Povsod je polno sadnega drevja, v višjih
legah pa lepi vinogradi. Na vsaki postaji ponujajo
sadje. Alin Fidše ima mogočen vir. Z neznansko silo
pribobni vodni šum iz skalnatih prsi in se vrže na
skalovje, ki mu hoče zastaviti pot, dokler se ne združi
ta gorska hči z lenim Barada.
Dolina Bekáa

Proti postaji Suk-Wadi-Barada je proga speljana
sredi romatičnih sten med veličastnim gorskim svetom. Ob stenah je videti polno votlin; to so grobovi
iz starodavnih časov. Muslimani zagotavljajo, da je
tukaj Kajn ubil brata Abela in kažejo na višavi celo
njegov grob. Kraj se je prej imenoval Abilene in je
omenjen v Lukovem evangeliju (3,1): »Lizanija,
četrtni oblastnik Abilene...«

Naenkrat je konec peči in pred nami se odpre nov
svet: gorska planjava, obkrožena od venca sinjih
gora, pokrita z zelenim poljem in zasajena z bujnimi vrtovi. To je pravi planinski raj v sanjavem svitu
jutrovskega sonca. Hlapon, zakaj hitiš tako skozi te
livade, kjer bi se tako lepo prebivalo med gorskimi
velikani! Pet ur je dolg ta gorski svet, dolina ez Zebebani, nekdaj gotovo jezero.
Proga gre vedno navzgor. Železniški stroj napenja
svoja prsa, da od sopihanja glasno odmevajo gorske
stene. Pri postaji Zerghaja dospemo na najvišji kraj
na Antilibanonu (1405 m). Kraj je lep, razgled na
gorovja krasen. Tu izvira reka Barada blizu razvodja.
Proga se vije odtod navzdol v ozko dolino, katero
namaka potok Jafufe. Svet je precej divji sredi golih
navpičnih pečin, dolina se vije na pravo in na levo.
Malih stranskih dolinic ni ne konca ne kraja. Dno
doline je obraščeno. Končno vendarle zmanjka teh
ožin in pred nami se odpre dolina el-Bekáa (nižava),
velika, široka zareza med Libanonom in Antilibanonom, najboljši svet v Siriji, žitnica vse dežele že od
davnih časov. Grki so jo imenovali Celesirijo (votlo
Sirijo). Tudi Sveto pismo jo večkrat omenja. Razgled
na to v vseh mogočih pestrih barvah se bleščečo
planjavo in pogled na široka libanonska hrbtišča, ki
se vrstijo na nasprotni strani proti severu, daje tudi
razvajenemu očesu obilo užitka. Prav čudno zbode
človeka, da vidi pri tej vročini, ki vlada v dolini, še
toliko snega na gorovju.
Železnica prereže dolino, ki je slabo obdelana, in
se ustavi na vznožju Libanona pri postaji el-Mualaka.
Tukaj izstopiva, ker sva namenjena v bližnje mesto
Zahle, prestolnico libanonskih Maronitov. Elija ima
tam sorodnike, katerim je že iz Damaska naznanil
najih prihod. Abu Girgis, krepka moška postava,
kakršnih se vidi med Maroniti mnogo, naju čaka z
ličnim vozom na postaji. Po lepi cesti zavijemo med
hribe in takoj dospemo v prijazne mestece Zahle.

