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Ko si letos na naslovni strani Ave Maria ogledujemo različne oltarje, ki so posvečeni Materi Božji, lahko ugotovimo,
da pravzaprav ni nobenega pravila, ki bi določalo razmerje med velikostjo slike ali kipa v oltarju in oltarja samega.
Celoten oltar, namenjen bogoslužju pred liturgično reformo II. vatikanskega koncila, ima tri dele: oltarno mizo, kip ali
podobo zavetnika cerkve in ozadje. Zavetnikov kip ali slika lahko zavzema veliko prostora, kot je to skupina Marijinega
vnebovzetja pri Novi Štifti, lahko pa tudi izrazito malo, kot je to pri Marijini podobi v baziliki na SVETI GORI PRI GORICI. Velikost ozadja se torej ne ravna po podobi zavetnika, ampak po velikosti prostora oziroma zadnje cerkvene stene,
pred katero stoji. Podobo svetogorske Matere Božje je ob posvetitvi stare bazilike 12. oktobra 1544 daroval oglejski
patriarh Grimani, avtor pa naj bi bil beneški slikar Jakob Palma starejši. Na njej je upodobljena Marija z Jezusom pred
večerno pokrajino, ob straneh pa sta prerok Izaija in Janez Krstnik. Po beneškem vzoru je na sliki predstavljen motiv
“svetega razgovora”: slikar je z osebami, pogledi in kretnjami izrazil razgovor med upodobljeno Božjo materjo Marijo,
ki kot pričevalka za Jezusovo božanstvo in za njegovo odrešenje vseh ljudi gleda svojega otroka v naročju. V sredini
je dete Jezus. ki dviga desnico s stegnjenimi tremi prsti, znamenje, da razodeva sveto Trojico. V burni zgodovini Svete
gore je morala slika kar trikrat bežati: v letih 1786 do 1793, ko je cesar Jožef II. ukinil božjo pot, potem pa med prvo
in drugo svetovno vojsko. Med prvo je bila popolnoma uničena prva bazilika, mogočna triladijska zgradba, zidana iz
klesanega kamna v slogu med gotiko in renesanso. Od oltarja je ostala samo slika, ki je bila med vojsko v Ljubljani,
potem pa dobila mesto v novem oltarju, izklesanem iz sedmih vrst raznobarvnega marmorja. Iz tega oltarja je morala spet bežati med II. svetovno vojsko ko je leta 1943 skrivnostno izginila iz goriške stolnice in so jo pozneje našli
v Vatikanu. V vatikanskih muzejih so jo restavrirali in prenesli s cedrove deske na platno. Slika je na tej strani zgoraj.
Še nekaj godov: Jožef Delavec (1.); aleksandrijski patriarh Atanazij (2.); apostola Filip in Jakob (3.); mučenec in
zavetnik pred požari Florijan (4.); mladinski svetnik Dominik Savio (6.); “ledeni možje” mučenec Pankracij (12.); ter
škofa Servacij (13.) in Bonifacij (14); isti dan je izven Slovenije tudi apostol Matija. Sledi mučenka Zofija (15.), ki je po
tradiciji “mokra” (deževna); dva duhovnika in mučenca Čeh Janez Nepomuk in Poljak Andrej Bobola (16.); frančiškanski
brat Pashal Bajlonski (17.); frančiškanski pridigar Bernardin Sienski (20.); škof v Emoni (rimski Ljubljani) Maksim (29.) in
rešiteljica Francije Ivana Orleanska (30.). Marijini godovi so: Marija Mati Cerkve in Marija Pomagaj (oba 24.) ter Marijino
obiskanje (31.). Poleg tega praznujemo v maju še Gospodov vnebohod (10.), binkošti 20.) ter sv. Rešnje Telo in Kri (31.).
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JOŽEF DELAVEC; Jeremija, prerok; Avguštin
Schoeffler, red., mis.; Peregrin Laziosi, red.;
Atanazij, šk., c. uč.; Boris in Gleb, muč.;
Boris Mihael, bolgarski kralj;
Filip in Jakob ml., ap.;
PRVI PETEK; Florjan (Cvetko), muč.;
PRVA SOBOTA; Angel, muč.; Silvan, muč.;
6. VELIKONOČNA NEDELJA; Dominik
Savio, dijak; Evodij, šk.; Benedikta, dev.;
Janez iz Beverleya, šk.; Gizela, op.;
Viktor Milanski, muč.; Bonifacij IV., pap.;
Katarina iz Bologne, red.; Pahomij, op.;
GOSPODOV VNEBOHOD (v Sloveniji);
Sigismund (Žiga), kralj.; Mamert, šk.;
Pankracij, muč.; Leopold Mandić, red.;
7. VELIKONOČNA NEDELJA (v Sloveniji); GOSPODOV VNEBOHOD (v Ameriki);
Servacij, šk.; Janez Molčavec, šk.;
Matija, apostol (izven Slovenije); Bonifacij,
muč.; Peter Regalat, red. ust.;
Izidor, kmet; Zofija (Sonja), muč.;
Janez Nepomuk, duh., muč.; Andrej Bobola,
red., muč.; Marjeta iz Cortone, spok.;
Pashal Baylonski, red.; Bruno Kölnski, šk.;
Feliks Kantališki, red.; Janez I., pap., muč.;
Peter Celestin V., pap.; Alkuin, op.;
BINKOŠTI; Bernardin Sienski, red.;
Krišpin, red.; Hospicij, pušč.; Valens, šk.;
Marjeta Kasijska, red.; Renata, spok.;
Marija Mati Cerkve; Posvetitev bazilike sv.
Frančiška v Assisiju; Jernej Pucci, red.;
Marija Pomočnica; Socerb Tržaški, muč.;
Beda Častitljivi, duh., c. uč.; Urban I., pap.;
Filip Neri, duh.; Lambert de Vence, šk.;
SVETA TROJICA; Alojzij Grozde, muč.;
Marija Ana de Paredes, dev.; Just, muč.;
Maksim Emonski, šk., muč.; Maksimin, šk.;
Ivana Orleanska, dev.; Ferdinand Aragonski, kralj;
SVETO REŠNJE TELO IN KRI (v Sloveniji); Obiskanje Device Marije.

Velikega travna mokrota,
malega srpana suhota.
Saditi fižol na Florjana (4.),
je dovolj zarana.
Po svetem Servaci (13.)
ni mraza se bati.
Če je na Urbana (25.) lepo,
rado suši se poleti seno.

UREDNIK VAM
Maj naj bi bil najlepši mesec v letu, vsaj za nas, kristjane,
saj je posvečen Materi Božji. Šmarnična pobožnost je bila
včasih po Sloveniji izjemno razširjena. Spominjam se vsaj
delno medvojnih, povsem pa povojnih časov, ko so bile cerkve vsak dan pri šmarnicah polne, ob nedeljah in praznikih
litanij nismo molili, ampak smo jih peli. Ne spominjam se
več, kaj so pri šmarnicah brali ali pridigali, vem pa, da se
tudi otroci nismo dolgočasili. Pri Marijinem Oznanjenju v
Ljubljani – tja smo v tistih letih hodili, tam sem živel tudi kot
frančiškanski klerik, je pevski zbor pod vodstvom fr. Kanizija
Friclja imel za vprašanje časti, da je vsak dan pred blagoslovom pel “V zakramentu” drugega skladatelja, dokler ni
zadnji dan, 31. zaključil s tistim čudovitim Riharjevim, ki ga
od takrat nisem več slišal. In pri zahvalni pesmi na zadnji
dan so polne orgle komaj prekrile vso cerkev, ki je pela. Bil
je res praznični mesec. Pozabljene so bile vojne strahote,
pozabljen svinčeni čas komunističnega pritiska in zatiranja,
pozabljen čas živilskih kart, ki se je vlekel tja v petdeseta
leta. Ostal je samo praznik. Preživel sem nič koliko majskih
mesecev v tujini, pa česa podobnega nisem doživel. Tako
tudi danes razpravljamo, kakšne šmarnice bomo brali
za odrasle, kakšne za otroke, majnika kot praznika pa ne
znamo več doživljati. Zakaj? Ne verjamem, da poznamo
pravi odgovor. Mislim, da se ga celo izogibamo, saj bi si
končno morali priznati, da se nam še vedno predobro
godi. Pa ne mislite, da vam hočem kaj očitati. Rad bi, da bi
si vsaj iz svojega življenja v Bogu naredili praznik, če nam
že vsakdanjik nalaga preveč težav in bridkosti.
Pred volitvami smo. Večino teh let samostojne Slovenije nam je vladala klika, ki se je s spretnimi goljufijami
polastila oblasti in molze naš trdo prisluženi denar v svojo
korist. Dogaja se, kakor je zapisal prerok Jeremija: »Veliko pastirjev pustoši moj vinograd, mendrajo moj delež,
spreminjajo moj ljubljeni delež v opustelo puščavo« (Jer
12,10). S svojim glasom na volitvah jim povejmo, da jih
ne maramo več. Naj gredo tja, kamor že davno spadajo:
na smetišče zgodovine. Zavedajmo se, da je udeležba na
volitvah dolžnost vsakega kristjana, saj bojkotiranje volitev
pomeni olajšanja zmage tistih, ki nas že desetletja zatirajo.
Vsemu, kar smrdi po socializmu, levičarstvu, rdeči zvezdi,
srpu in kladivu, Murglam in temu podobnim simbolom,
je treba reči odločen “ne!” Pomagati tem zavržencem priti
do oblasti z izostankom pri volitvah, lahko za kristjana
pomeni tudi greh.
Majniška pobožnost in prazniki, kot so vnebohod, binkošti in telovo so prilika za prošnjo za pomoč pri izbiri take
vlade, ki bo nas in našo Slovenijo spet naredila spoštovanja
vredno v očeh naših sosedov in nam dala uživati sadove
dela naših rok, ne da bi nam ti pokvarjenci pili kri!
p. Bernardin

Kaj mi koristi, da je svet tako velik, če pa je moje srce majhno?
slovenski pregovor
2018 – AM – MAJ

129

P. Bernardin Sušnik

6. maj
6. velikonočna nedelja
RESNIČNA LJUBEZEN
Jn 15,9-17
Evangelij 6. velikonočne nedelje je del širšega
besedila, ki sega od 1. do 17. vrstice 15. poglavja
Janezovega evangelija. Nad celotnim besedilom
vlada podoba vinske trte in mladik, ki ga ločijo od
naslednjega besedila o svetu, ki bo Jezusove učence
sovražil. Podoba trte in mladik označuje notranji vidik
Jezusove skupnosti. Razpravljanje je razdeljeno na
dva dela, od katerih se vsak začenja z grško besedico
“taûta”, “to”: »To sem vam povedal« (v. 11) in »To
vam naročam« (v. 17). Medtem ko podoba trte, ki
prinaša sad, obvladuje prvi del odlomka (v.1-8),
pa drugi del označujeta besedi “entolé–zapoved” in
“agapeîn–ljubiti”. Trta in mladike so uporabljeni v
dveh različnih pomenih: “Oče–Sin” in “Sin–učenci”.
V ospredu je ljubezen Sina do učencev, tako da je
postavljena na isto stopnjo, kot ljubezen “Oče–Sin”.
V Janezovem evangeliju je torej ljubezen “Oče–Sin”
pratip, po katerem se mora ravnati vsaka druga ljubezen. Učenci že živijo v tej edinosti ljubezni, zato
ponovi: »Ostanite v moji ljubezni!« Ostati v ljubezni
pa se uresničuje s spolnjevanjem zapovedi. S tem je
definirana “nova zapoved”, ki je pa ni mogoče pojmovati kot nekakšen zakon, ki ga je mogoče izpolnjevati
ali prestopati. Je mnogo več: je vsebina življenja,
cilj, proti kateremu smo usmerjeni, pa se zdi, da se
vedno bolj oddaljuje. Bolj ko se trudimo, da bi ga
dosegli, bolj jasno postaja njegova vzvišenost in s
tem njegova oddaljenost. Nova zapoved ni samo nek
zakon, ki ukazuje in nalaga, temveč oporoka, ki daje
in daruje. V izrazu »Ljubite drug drugega, kakor sem
jaz vas ljubil,« ni podana samo osnova, na kateri je
soditi o ljubezni, ampak tudi zavest vélikega daru:
Božje zastonjske ljubezni do nas. Ta ljubezen torej
ni nek odgovor na kake naše zasluge, ampak svoboden dar Boga, ki je sam storil prvi korak k nam.
Podana je tudi mera ljubezni: Kristus se daje ves,
nič ne zadržuje zase, ne postavlja omejitev.  Sicer
je rekel: »Nihče nima večje ljubezni, kot kdor da
svoje življenje za svoje prijatelje,« toda sam je šel
preko te meje, in je dal svoje življenje tudi za svoje
sovražnike, za tiste, ki so bili v grehu. Podana je tudi
narava ljubezni. Gre za svobodno, neodvisno ljubezen, ki ni odvisna od zaslug drugega, od njegovih
misli, njegovih dejanj ali njegovih uspehov. Lahko
se zgodi celo, da se izkaže kot neuspešna, kar pač
spoštuje svobodo, vendar je to ne zagreni in ji ne
vzame poguma. Zase ne pričakuje nič, ker noče
pritegniti ali vezati nase drugih. Ne pusti se voditi
čustvom, ampak hoče preprosto tisto, kar je dobro
in pravično za druge. Zato je tako svobodna, globoka
in bogata, da objame tudi sovražnike. Skratka: je
Božji dar, ki ga je treba hvaležno sprejeti in ga širiti
v odnosih, ki jih imamo do drugih, tudi tistega glede
sovražnikov, pa naj bo še teko težak za uresničenje.
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S LUŽBA
13. maj
7. velikonočna nedelja
nedelja sredstev družbenega obveščanja
SEDEL JE NA BOŽJO DESNICO
Jn 17,11b-19
Odlomek iz Janezovega evangelija ki ga beremo
na zadnjo velikonočno nedeljo, torej po vnebohodu
in teden dni pred binkoštmi, je osrednji del Kristusove velikoduhovniške molitve ob zadnji večerji, tik
pred začetkom njegovega trpljenja. Je nekakšen
povzetek razodetja o Kristusu (kristologije) četrtega evangelija. Od prologa k evangeliju, ki ga vsi
poznamo: »V začetku je bila Beseda in Beseda je
bila pri Bogu in Beseda je bila Bog,« se razlikuje po
svoji večji jasnosti in razumljivosti dokazov. Vedeti
je treba, da je celotna velikoduhovniška molitev
delo evangelista. V njej ne govori Jezus iz časa pred
veliko nočjo (trpljenjem in smrtjo), ampak Gospod,
v katerem evangelist že spoznava Vstalega in Poveličanega. Vseeno se pa literarna zgradba celotnega
Janezovega 17. poglavja, katerega del je nedeljski
evangelij, navdihuje z besedami, predvsem pa z
nameni in interesi zgodovinskega Jezusa. Bog se
imenuje na presenetljivo slovesen način “sveti” Oče
in je popolnoma drugačno, vzvišeno in od Kristusa
ločeno bitje. Kristusova dejavnost za časa njegovega zemeljskega življenja daje predvsem učencem
možnost, da ostanejo v skupnosti z njim. Čutijo, da
jih priteguje in gredo k njemu. Toda po njegovem
odhodu bo te vidne pomoči zmanjkalo. Odtod proš
nja Očetu, naj jih ohranja, to je naj uresniči vero in
zvestobo v Kristusu. S popolnim sprejetjem vere v
Kristusa in njegovo besedo se začenja eshatološka
slava učencev. V nadaljevanju je še prošnja za posvečenje. Posvetiti pomeni izvzeti iz vsakdanje rabe
in potopitev v edino Božjo svetost. Vse naše bivanje
kot vernikov je torej v varstvu in je “ohranjeno” v
moči Jezusove molitve. Verovati vanj pomeni ohraniti
se  pod vplivom tiste njegove moči, ki je premagala
svet. Mi živimo v industrializiranem svetu z njegovimi pozitivnimi in negativnimi vidiki. To je naš
življenjski prostor skupaj s poslanstvom, ki nam ga
je Bog zaupal. V svetu pomeni tudi s svetom, torej
nismo zgolj zasebniki, postavljeni v svet, s katerim
ne bi smeli imeti kaj opravka, ampak smo tudi oblikovalci tega sveta. Ni važno, da nimamo dostopa do
velikih sprememb v svetu, saj vse, kar je velikega
in se ohrani, raste iz malega. Sistemi, ki so rasli iz
posameznikov (voditelji revolucij) propadejo. Ostaja
edino tisti, ki z Božjo udeležbo raste iz množice “malih” ljudi. Na nedeljo družbenega obveščanja se je
potrebno še bolj zavedati, da je treba vse, posebno
pa tisto, kar je povezano s sredstvi obveščanja (tisk,
radio, televizija itd.) kritično presojati in pred tistimi
sredstvi, v katerih ne vidimo sebe kot kristjane ali
nam s pervertirano reklamo celo skušajo škodovati,
svarimo vse dostopne. Ta svarila so včasih povezana
tudi s tveganjem, toda to na ne sme prestrašiti.
MAJ – AM – 2018

BESEDE
20. maj
binkoštna nedelja
DUH RESNICE VAS BO VODIL V VSO RESNICO
Jn 15,26-27;16,12-15
Obljuba Svetega Duha, o kateri govori odlomek
binkoštne nedelje, je iz Jezusovega poslovilnega govora pri zadnji večerji. Kristusov odhod, ki se začenja
s trpljenjem in dopolni z vnebohodom, je bistvene
važnosti. K Očetu se vrača, ker je njegovo poslanstvo
izpolnjeno, Sveti Duh pa bo priča njegove navzočnosti. Jezus primerja poslanstvo Svetega Duha s
svojim: ne gre verjeti, da je s tem Kristusovo kraljestvo končano in da ga  bo Sveti Duh nadomestil.
V resnici je razlika predvsem v načinu Kristusovega
zemeljskega življenja, ki nekako prekriva Svetega
Duha, in življenja, ki ga bo deležen po vstajenju in
ki ne bo dostopno čutom, ampak samo veri: način
življenja, katerega gonilo je Sveti Duh. V bistvu se
tukaj skriva zahteva, da se morajo apostoli in vsi
učenci, ki so se do zdaj zgolj zanašali na Jezusa
in hodili za njim, postaviti na lastne noge in znati
prisluhniti navdihom Svetega Duha, ki ne prihajajo
kakor blisk z jasnega, ampak kot je že izkusil prerok
Elija: v tihem šepetanju vetriča. Starozavezno podobo je treba razumeti tako, da so navdihi Svetega
Duha skriti v znamenjih časov, ki jih je treba brati
in upoštevati, saj zahteva pričevanje za Kristusa in
oznanjevanje evangelija različne pristope v različnih
časih. In tega se Cerkev tudi skuša držati, saj je odkrila, da “duhovna” navzočnost ni samo nekaj, kar je
nasprotno fizični navzočnosti, ampak pomeni zares
nov svet, ki ga oživlja Bog. Poleg “sodnega” vidika
navzočnosti Svetega Duha (vprašanje greha, pravičnosti in sodbe), evangelij poudarja tudi njegovo
vzgojno poslanstvo. Kristus, ki mora posredovati še
mnoga razodetja, zaupa to nalogo Duhu. Naj to pomeni, da bo svet spoznal nove resnice, ki jih Kristus
še ni učil? Nikakor. Samo Jezus je Beseda: v resnici
je povedal vse. Toda njegov nauk je treba poglobiti,
bolje razumeti, soočiti z dogodki, ki so drugačni v
vsakem razdobju. Apostoli tega posredovanja in
širjenja razodetja ne morejo izpolniti, saj tega dela
ni mogoče omejiti na eno samo človeško generacijo,
ampak bo potrebno vse dni do konca sveta, ko bo
zadnji prebivalec te zemlje prešel v način življenja,
kjer bo Božje razodetje dojemal v polnosti in brez
posrednikov. Vse dotlej pa bo naloga Svetega Duha
v Cerkvi bistvene važnosti, enakega pomena bo pa
tudi zakrament svete birme, ki kristjanu posreduje
darove Svetega Duha, osnovo za razumevanje razodetja in navdihov, ki jih Bog daje kot sredstva za rast
v veri, ki ne sme nikdar prenehati, saj prenehanje
pomeni istočasno že nazadovanje, ki si ga kristjan
ne more in ne sme privoščiti. Na binkošti more biti
poudarjeno tisto vprašanje, ki si ga mora kristjan
sicer zastavljati vedno: kakšna je moja skrb za versko izobraževanje, za napredovanje v veri? Kakšna
je moja kritičnost do tiska, televzije ...?
2018 – AM – MAJ

27. maj
Sveta Trojica
V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA
Mt 28,16-20
S Kristusovim naročilom učencem, naj gredo po
vsem svetu, uče vse narode in jih krščujejo v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha in z njegovo obljubo,
da bo z njimi vse dni do konca sveta, Matej zaključuje svoj evangelij. Iz primerjave Luka in Janeza s
Prvim pismom Korinčanom (15,1 sl.) vemo, da je
Matej očitno povzel Jezusovo prvo in zadnje prikazanje enajsterim v en sam prizor, v katerem ima
osrednjo vlogo poslanstvo Vstalega naloženo Cerkvi.
In ker je to zadnje prikazanje, je omenjena tudi pomoč: »… jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« Z
začetno vrstico našega odlomka se pisec povezuje s
poročilom o velikonočnem jutru, ko so odkrili prazen
grob in prejeli angelovo naročilo, naj gredo v Galilejo.
Vsekakor se poročila evangelistov tukaj razlikujejo:
po enih naj bi bila prva prikazovanja v Galileji, po
drugih v Jeruzalemu. Podrobni študij je prišel do
sklepa, da so se prikazovanja v Galileji dogajala
pred prikazovanji v Jeruzalemu. To pa ni bistvene
važnosti. Mateju in drugim evangelistom gre predvsem za to, da ugotove pomen Jezusovih prikazovanj
za vero in poslantvo Cerkve v tistem času, torej v
njenih začetkih. Matej ugotavlja to v naslednjih vrsticah današnjega odlomka: »Dana mi je vsa oblast
v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse
narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in
Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse,
kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z
vami vse dni do konca sveta.« V tem naročilu so trije
temeljni stavki za Cerkev: o neomejeni oblasti (dana
mi je vsa oblast ...); o poučevanju (krščujte jih ...
učite jih izpolnjevati ...); o obljubi pomoči (jaz sem z
vami ...). Formula, ki razodeva Sveto Trojico, ni neka
trditev zgodovinskega Jezusa, ampak stoji na koncu
dolgega teološkega procesa krščanske misli o Bogu,
ki ga je razodel Jezus. Pomeni končno in najvišjo
točko znanja o Sveti Trojici v novi zavezi. Posebej
je treba poudariti, da Kristus iz tega razodetja ni
nikogar izključil, čeprav so, kot pravi Matej, “nekateri
dvomili”. Če to povežemo z naročilom, naj krščujejo
v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, potem nam
je jasno, da pri oznanjevanju evangelija osebne
kvalitete oznanjevalcev niso bistvene: naročilo
je dano tudi dvomljivcem. Moč izhaja od drugod:
od Boga samega. Tako je z vsemi zakramenti, na
katerih veljavnost oseba tistega, ki jim služi, ne
more vplivati; tako je tudi z naukom in oznanilom
samim. Nič kolikokrat v zgodovini se je zgodilo, da
so največje uspehe pri oznanjevanju imeli tisti, ki
so bili po človeških merilih najmanj sposobni; in da
so tisti, ki so se imeli za najbolj poklicane, govorili
in delali v prazno. Cerkev je Božja ustanova, sv.
Trojica živi v njej in deluje po Svetem Duhu, zato je
“peklenska vrata je ne bodo premagala”.
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Peter Žakelj

MARIJA, POMOČ KRISTJA NOV

Prva misel ob vzkliku “Marija, Pomoč kristjanov” nas najbrž povede v dvorano zadnje večerje, kjer Marija po Jezusovi smrti skupaj z apostoli moli. Kako potrebni so bili apostoli njene pomoči! Tako preplašeni
in zmedeni. Čeprav bi vzklik “Pomoč kristjanov” lahko Mariji pripisali že ob pogledu na njeno vlogo v prvi
Cerkvi, pa je kot takšen nastal zaradi zgodovinskih dogodkov, ki so se razvili osemnajst stoletij po njenem
vnebovzetju. Zato je prav, da ostajamo zvesti tradiciji in skušamo vzklike razumeti v luči njihovega nastanka
in izvornega pomena. Pa si oglejmo zgodovinsko ozadje.
Vzklik je nastal po dogodku iz druge polovice 16. stoletja.
P. Vladimir Kos
Praznik Marije, Pomočnice kristjanov pa je Cerkev uvedla
več kot dve stoletji kasneje. Kaj je torej vplivalo na nastanek tega vzklika? V drugi polovici 16. stoletja sta si v južni
Evropi stali nasproti dve velesili, ki sta se borili za prevlado
na tem prostoru. Avstrijski Habsburžani so na mejah svoV delavnico gledam skoz čas v Nazaretu –
jega cesarstva poskušali ustaviti prodiranje turške oziroma
otomanske vojske proti srcu Evrope. Po prvem obleganju
z nekakšnim rezkalom v rjavih rokah,
Dunaja leta 1529 se je zdelo, da Turkov nihče več ne more
ob skóbliču, kládivu, žagici, dletu
ustaviti. Krščanska Evropa je bila politično in vojaško raznaš Jezus tesari, tesari skoz prah.
deljena in sprta. Papež Pij V. je spoznal usodnost zadnjih
turških osvajanj in je po svojih odposlancih sprte evropske
Kjer skromno kosilo pripravljaš, Marija,
vladarje poskušal prepričati v nujnost skupnega nastopa.
ga čuješ, ga ljubiš, o, tudi za nas!
Vedel je, da zmaga ni mogoča brez božje pomoči, zato je
A veš, da ga čaka krvava misija –
krščansko ljudstvo pozval k molitvi rožnega venca, da bi
o, ko bi podaljšati smela mu čas!
izprosili pomoč Matere božje. Sklenjena je bila “sveta liga”
oziroma koalicija krščanskih držav. Poveljniku krščanske
In vendar za nas ga po tihem odslavljaš,
strani je uspelo zbrati velikansko floto več kot 200 dobro
tako kot nebeški to Oče želi
oboroženih galej. Nasproti mu je stal Ali Paša, vrhovni poČuj, Jezus tesari, a skrito – pospravlja.
veljnik otomanske flote, ki je štela skoraj 230 galej, vendar
Po Jordanski reki krog hiše diši.
so zaostajale v topovski oborožitvi. Do odločilne bitke je
prišlo 7. oktobra 1571 pri Lepantu v Korintskem zalivu. Na
krščanski strani se je borilo okoli 85.000 vojakov in veslačev, Turki pa so v boj poslali skoraj 100.000 mož.
Bitka je trajala le nekaj ur in v tem času je bilo potopljenih pol turških galej, pol pa zajetih. Ob tem so osvobodili približno 15.000 krščanskih veslačev, ki so kot sužnji poganjali turške galeje.
Spopad pri Lepantu je pomenil prvo veliko zmago nad Turki. Po Evropi je zavladalo veliko veselje. Žal je
krščanska Evropa kmalu pozabila na enotnost, ki je pripeljala do zmage. Hitro so se obnovile stare zamere
in tudi spopadi. Zaradi zmage je papež Pij V. dal Mariji naziv “Pomočnica kristjanov” in
ga vpletel tudi v litanije, ki so se dokončno oblikovale prav v tistem času. V spomin na
to zmago obhajamo tudi rožnovensko nedeljo v začetku oktobra. Marija, Pomočnica
kristjanov, je dobila tudi svoj praznik, vendar več kot dvesto let kasneje, in sicer v
spomin na vrnitev papeža Pija VII. iz Napoleonovega ujetništva. Ko je namreč cesar
Napoleon na svojih vojaških pohodih zasedel tudi Rim, je papeža ukazal odpeljati v
Francijo, kjer je trpel lakoto in pomanjkanje. Odvzeli so mu celo spovednika, ki ga je
spremljal, zasegli so mu brevir, knjige in pisalno orodje. Toda leta 1814 se je zgodil
preobrat. Napoleon je bil leta 1815 premagan in odstavljen in naslednje leto dokončno
poslan v izgnanstvo. Pij VII. se je 24. maja istega leta slovesno vrnil v Rim in odredil,
da se ta dan slavi praznik Marije, Pomočnice kristjanov. Praznik so uvedle mnoge škofije
katoliškega sveta. Uveden je bil tudi v ljubljanski nadškofiji, v povezavi z Brezjami,
najbolj priljubljeno božjo potjo na Slovenskem.
Pa se vrnimo k našemu vzkliku. Marija zagotovo ni politični adut ali moč, na katero
bi se sklicevali v političnih potezah. Vedno je tista, ki se bori proti zlu, ne glede na to,
na kateri strani se pojavi. Ko gre za obrambo človekovih pravic, pa je pogosto tako
potrpežljiva kot njen Sin. Če se lahko veselimo takojšnjega uslišanja pri zmagi nad
Turki, ki so skušali zavzeti Evropo, pa moramo videti tudi potrpežljivost, ki je vernim
potrebna, kot je bila potrebna papežu Piju VII. Na rešitev iz ujetništva je čakal celih
sedem let!
Marija je naša pomoč. K njej se moremo zatekati tudi v današnjih stiskah našega
naroda in Cerkve. Če ne bomo takoj doživljali čudežev, še ne pomeni, da nas ne sliši.
Najprej si želi naše trdne medsebojne povezanosti, kakršno je ustvarjala med apostoli
in je bila temelj velike evropske zmage. Želi pa si tudi naše vztrajnosti v prošnji ter
zaupne molitve. To nas najbolj spreminja in približuje tako njej kot njenemu Sinu.

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MARIJI MISIJONARKI
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
KAKO JE LETO 1857 POTEKALO ZA MISIJON

Jeran je v Zgodnji Danici priobčeval preproste pes
mice, s katerimi se njegovi trije ljubljanski zamorski
dečki zahvalujejo posameznim dobrotnikom, označenim z imenskimi začetnicami, jim voščijo praznike
in podobno. – Da bi pri Slovencih ohranjal zanimanje
in darežljivost za afriški misijon, je v letniku 1857
prinašal popis trpljenja mlade sužnje Marije Ane
Fadalkarim iz kraja Tegele južno od Kartuma, ki je
bila leta 1855 krščena v mestu Arco v severni Italiji
in je umrla 31. avgusta 1856.

Letno poročilo Marijinega društva za čas od za
četka marca 1856 do konca februarja 1857 izkazuje kljub vsemu razočaranju še vedno 33.746,00
goldinarjev.
V osmini praznika svetega Rešnjega Telesa je
Kirchner spet pisal Jeranu. Vesel je poročila, da
vsi trije črnski dečki dobro uspevajo. »Morebiti se
vendarle izpolni moja najljubša misel, da se v Rimu
ustanovi zavod, kjer bi se mladi črnci, raztreseni po
vsej Evropi, po enakih pravilih pripravljali za svojo
prihodnost.« Črnskih deklic in deklet je po Evropi
že toliko, da bi se mogla ob Belem Nilu napraviti
velika krščanska naselbina, če bi se poročile s krščanskimi črnci. Boji se pa tudi on, da se te deklice
ne bodo več hotele vrniti iz kulturnih dežel v svojo
divjo domovino.
Eden izmed misijonskih načrtov je bil torej ta:
zbrati vse krščene črnce in črnke in jim dati priliko,
da se med seboj poročijo. Potem nje in otroke utrditi
v krščanskem življenju. Nato pa ustanoviti zanje
naselja, popolnoma ločena od poganov. Misijonarji
bi v teh naseljih stalno bivali ali vsaj redno prihajali, opravljali v njih bogoslužje in vodili krščansko
življenje.
Iz tega Kirchnerjevega pisma zvemo, da je poleg mrzlice divjala ob koncu leta 1856 in v začetku
1857 v Kartumu tudi kolera. Noben misijonar ji ni
popolnoma ušel. Včasih je zaostalo vse delo v hiši.
V februarju 1857 je nekoliko popustila; ko so prišli
novi misijonarji, se je pa spravila nanje. Čudno, da
so morali tisti, ki so bili že najdalj v misijonu, najdlje
polegati. Trije še zdaj niso bili dobri. »Jaz moram
reči, da sem bil od lanskega avgusta do pred malo
dnevi skoraj neprenehoma bolan. Seveda mi je to
vzelo vse moči. Tudi Gostner, čeprav je bil (v Korosku) tako dolgo v drugem podnebju, je moral prestati
najhujše napade mrzlice, ki so ga hudo strli.«
Potem sporoča Kirchner Jeranu žalostno vest, da
je umrl Lovrenc Gerbl, ki se je bil v domovini tako
skrbno in temeljito pripravil za delo v misijonu. Bil
je zelo odporen do južnega podnebja. Ko so se vsi
potili, je on ostal suh. V hudi vročini je spal v zaprti
sobi, odet kakor pozimi v Evropi. Tri mesece je že
učil v misijonski šoli. Kirchner piše: »Od vseh v hiši,
se je on najbolje držal. Zaradi njegove telesne zastavnosti in dušnega miru sem mu večkrat rekel: ‘Vi
v Sudanu še umreti ne morete’. Le malo časa je imel
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nekaj rahlih napadov mrzlice, a je ves čas maševal,
učil in meni v hudi bolezni stregel. Na praznik sv.
Rešnjega Telesa, 11. junija, je hotel maševati, a me
je proti tretji jutranji uri zbudil rekoč: ‘Mrzlico imam’.
Potipal sem mu žilo in videl, da je nevarno. Vročina
je udarila v glavo, da je izgubil zavest. Poklical sem
Gostnerja, da je ostal pri njem, jaz sem ga pa dal v
sveto olje. To ga je nekoliko umirilo. Toda že čez pol
ure je nastopil smrtni boj. Umrl je prav takrat, ko je
prišel zdravnik. Rekel je, da bi ga nobeno sredstvo
ne bilo moglo rešiti. Še isti dan je bil slovenso in
med velikim žalovanjem pokopan. Vse nas je zelo
pretreslo. Zame je ta smrt bridka izguba, ker je zdaj
vsa teža spet na mojih ramah. Vendar nas tolaži
misel, da je bil rajni s svojimi čednostmi zrel za
nebesa. Poznal sem ga in vem, da si v tem mladem
mašniku takoj zapazil zaklad krotkosti, ponižnosti,
pokorščine, gorečnosti in lepe ljubezni do Kristusa.
Spomin nanj je kakor mila luč; nobena mračna senca
ni šla za njim v večnost.« Izpolnil je šele 25 let. Za
njegovim pogrebom je šel tudi koptski škof.
Nato se Kirchner v pismu Jeraju vprašuje: »Ali
pričakujejo v Evropi še smerom velikih uspehov, če
izmed treh duhovnikov dva takoj po prihodu ali pa
kmalu potem umrjeta. Tako je bilo do zdaj. Izmed 29
duhovnikov, ki so bili do zdaj tukaj, se jih je 6 vrnilo,
izmed drugih 23 pa jih je 15 umrlo. Ostane jih torej
samo še 8.« Potem si pa daje pogum, ozirajoč se na
vzvišeni cilj in pravi: »Ali ne bomo Boga hvalili, da
se na treh misijonskih postajah ohranja seme božje
besede – četudi je to seme majhno in četudi mu
prilivamo s svojo srčno krvjo in ga s trepetajočimi
rokami varujemo, da ne umrje? Gre naprej, četudi
prav počasi. Če nam Bog samo to da, da vzgojimo
prve domače duhovnike, potem pa lahko mirno
zatisnemo oči. – Ne zdi se mi malenkost, da se tukaj oznanja Kristus mladini vsak dan, odraslim ob
nedeljah in praznikih, in da se spravna daritev (sv.
maša) dan na dan prinaša Bogu in kliče usmiljenje
nad ljudstvo osrednje Afrike, ki živi brez Boga. Tako
gremo mirno in v zaupanju na Boga naprej. Ne
iščemo hvale svojih prijateljev in se ne bojimo graje
svojih sovražnikov. Tudi tega se ne bojimo, kar bi
se moglo zgoditi: da bi se srca v Evropi ohladila za
naš misijon. Samo eno nas mora skrbeti: ali bomo
izpolnili svojo dolžnost.«
Leta 1857 je bila nova misijonska stavba že več
kakor sto metrov dolga. Kircher dostavlja Jeranu:
»Nova kapela bo zdelana najbrž do Velikega Šmarna,
potem se bodo opravljala v njej sveta opravila. Tega
se vsi veselijo, kajti stara kapela je tesna, zatohla
in soparna.
Res je bila nova kapela s svojimi tremi oltarji izgotovljena do velikega šmarna. Knobleharja takrat
ni bilo v Kartumu, zato je novo kapelo blagoslovil
Kirchner in je imel pri tem daljšo arabsko pridigo.
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PALMA DE MALLORCA — List Mallorca poroča,
da se na španskem otoku Mallorci zaostruje spor
med redovnicami samostana sv. Hieronima in škofijo, kajti redovnice nočejo škofiji dati ključa od samostana, čeprav ji ga je sodišče prisodilo. Prejšnji
škof Javier Salinas je samostan prepisal na škofijo.
Redovnice bi samostan, kjer zaradi dotrajanosti ne
živijo več, prodale, denar pa porabile za druge namene. Škofu Salinasu očitajo “požrešnost”.
CARIGRAD — Patriarh Bartolomej I. vabi na “forum o sodobni sužnosti” z naslovom “Stare težave
v novem svetu” od 5. do 8. maja v Buenos Airesu.
S tem se bo nadaljeval prvi forum zoper sužnost,
ki je bil lani v Carigradu, vodila pa sta ga patriarh
Bartolomej in anglikanski primas Justin Welby.
AACHEN — Prefekt Kongregacije za zadeve svet
nikov kardinal Angelo Amato bo 5. maja v stolnici
omenjenega znamenitega nemškega mesta razglasil za blaženo s. Claro Fey (1815–1894). S. Clara je leta 1844 s tremi somišljenicami ustanovila
kongregacijo sester Ubogega Deteta Jezusa, ki si
je prizadevala otrokom in mladim dati primeren
pouk, izobrazbo in dom. Danes šteje 450 sester v
dvanajstih državah, sestre pa delajo v otroških vrtcih, šolah, po župnijah, zdravstvenih središčih in
kuhinjah za uboge, pomagajo pa tudi priseljencem,
delavcem in brezdomcem.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil, da se bo papež Frančišek udeležil 9. katoliškega
svetovnega srečanja družin od 22. do 26. avgusta
v Dublinu na Irskem.
CANBERRA — Avstralska lista Sydney Morning
Herald in The Age očitata avstralskim škofom, da
so zelo znižali podatke o cerkvenem premoženju v
svojih škofijah. Katoliška cerkev v Avstraliji je po
pisanju listov ena največjih lastnic nepremičnin in
z okrog 220.000 sodelavci tudi med največjimi delodajalci v državi. Voditelj zadevnega cerkvenega
sveta Francis Sullivan je že zavrnil očitke omenjenih listov o navajanju napačnih podatkov; poudaril
je, da so bili podatki v predloženih dokumentih o
cerkvenem premoženju natančni.
RIM — Italijanski predsednik Sergio Mattarella je
italijanskemu minoritu in mučencu Placidu Corteseju (1907–1944) posthumno podelil najvišje državno odlikovanje. P. Cortese si je med drugo svetovno vojno prizadeval za zapornike koncentracijskega
taborišča v bližini Padove. Zaradi njegovega delovanja ga je 8. oktobra 1944 prijel nemški gestapo
in ga v zaporu v Trstu mučil do smrti. Zanj se je že
začel postopek za prištetje k blaženim.
VATIKAN — Tiskovni urad Svetega sedeža je potrdil, da bo papež Frančišek 21. junija obiskal sedež
Svetovnega sveta cerkva v Ženevi, imenovanega
tudi Ekumenski svet cerkva, ki bo 23. avgusta praznoval 70. obletnico ustanovitve v Amsterdamu.
Katoliška cerkev ni članica tega sveta, katoliški teologi pa delujejo kot člani v pomembnih komisijah.
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BERLIN — Nemški in poljski evangeličani so se po
odkritju njegovega groba 20. februarja slovesno
spomnili evangeličanskega škofa Juliusza Burscheja (1862–1942), ki je umrl v zaporu v Berlinu; nacisti pa so ga po zasedbi Poljske najprej internirali
v koncentracijsko taborišče Sachsenhausen. Nacisti
so ga umorili, ker ni hotel služiti njihovim ciljem;
njegov cilj je bila takšna evangeličanska cerkev, ki
bi “združevala Poljake in Nemce”.
NEW DELHI — Azijska tiskovna služba Ucanews
poroča, da se je leta 2017 podvojilo število napadov
na kristjane v Indiji. Lani jih je bilo 736, predlani
348. Hindujski nacionalisti obtožujejo kristjane, da
so sovražniki države. Ustanovitelj združenja Persecution Relief Shibu Thomas je izjavil: »Obtoževati
kristjane hudih zločinov je postala nova težnja.«
O preganjanju kristjanov poročajo iz kar 24 od 29
indijskih zveznih držav.
AUGSBURG — Sodišče je tukaj obsodilo 37-letnega nekdanjega uslužbenca Karitas na dve leti zapora in 120 ur družbeno koristnega dela, ker si je z
napačnim prikazom knjigovodstva prilastil 820.000
evrov. Ko je postalo jasno, da se številke ne ujemajo, se je sam prijavil oblastem. Obtoženi je priznal
svojo krivdo in že zbral 590.000 evrov, da bo poplačal preostanek dolga, bo prodal tudi svojo hišo.
CAPETOWN — Nobelov nagrajenec za mir Des
mond Tutu je, ko se je razširila novica o nemoralnem
življenju in možnih kriminalnih dejanjih sodelavcev
pri britanskem krovnem združenju 19 dobrodelnih
organizacij Oxfam, odstopil kot njen poslanik. To je
že pred njim naredila britanska igralka Minnie Driver. Odstopila je tudi podpredsednica organizacije
Penny Lawrence. Urad nekdanjega capetownskega
anglikanskega nadškofa Tutuja je njegov odstop
objasnil, da je nadškof “globoko razočaran” nad
sodelavci Oxfama, ki naj bi imeli spolne orgije na
Haitiju in v Čadu. Javna občila so se poleg tega
razpisala tudi o spolnih napadih pri sodelavcih dobrodelne organizacije Zdravniki brez meja; zaradi
tega so jih 19 že odpustili.
SALZBURG — Referent Avstrijskega liturgičnega
inštituta Christoph Freilinger se je zavzel za to,
da bi bilo bogoslužje »bolj kakovostno — ne zaradi učinka na zunaj in privlačnosti, marveč zaradi
tega, ker to zahteva bogoslužje kot tako.« Dejal
je, da vsak dan marsikje manjka »zares kakovost
nega praznovanja, ki bi ga verniki izkusili kot vir
in vrhunec vere«. Odgovorni po škofijah bi morali
poskrbeti za to, da bi »duhovniki našli čas za boljšo
duhovno pripravo na obhajanje bogoslužja.«
CARACAS — Predsednik Venezuelske škofovske
konference Jose Luis Azuaje Ayala je močno zaskrbljen zaradi hude krize v državi. Posebej zaradi podhranjenosti otrok. Takšnih je 15% otrok,
300.000 jih bo umrlo, če jim ne bodo pomagali.
BRAZILIJA — Predsednik Brazilske škofovske
konference kardinal Sergio Da Rocha je v okviru
cerkvene “kampanje bratstva” opozoril na nevarnost razpihovanja nasilja in sovraštva v javnih občilih. Verne ljudi, posebej mlade, je povabil, naj ne
nasedejo temu zlu, zlasti pa, naj ga sami ne širijo.
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JERUZALEM — Bazilika Božjega groba je od srede,
28. februarja zgodaj zjutraj, vnovič odprta. Krščanske cerkve v Sveti deželi so v skupni izjavi izrazile
veselje, da je predsednik izraelske vlade Benjamin
Netanjahu v sporu med njimi in izraelskimi oblastmi zaradi obdavčitve cerkvenega premoženja (nepremičnin) “konstruktivno interveniral”. Kmalu po
odprtju svetišča so se v njem zbrali prvi romarji.
SARAJEVO — Avstrijska ministrica za zunanje zadeve Karin Kneissl se je med dvodnevnim obiskom
v glavnem mestu BiH srečala tudi z vrhbosenskim
nadškofom kardinalom Vinkom Puljićem. Pogovarjala sta se o slabih življenjskih razmerah v državi,
zaradi česar mladi množično odhajajo v tujino, pa
tudi o bosenski poti v Evropo.
DUNAJ — Krški škof Alois Schwarz, pri Avstrijski
škofovski konferenci odgovoren za področja okolja, gospodarstva in poljedelstva, je pri strokovnem
srečanju z vodilno mislijo Boj za energijo povedal,
da Katoliška cerkev podpira ekološko podnebno
politiko in je tudi sama dejavna na tem področju.
Spodbudo za to dobiva v okoljski okrožnici papeža
Frančiška Hvaljen, moj Gospod.
BONN — Nemška sinologinja Katharina Wenzel-Teuber je izjavila, da pogajanja med Svetim sedežem
in komunističnim režimom na Kitajskem o imenovanju in nameščanju škofov prinašajo “znatna tveganja”. Tovrstno dejanje lahko zaostri napetosti v
Cerkvi na Kitajskem, Sveti sedež pa ne more vplivati na to, da bodo Kitajci držali besedo. Pogajalci
iščejo kompromisno rešitev.
DUNAJ — Avstrijsko zvezno zastopstvo mladih
(BJV), ki združuje 53 mladinskih organizacij, je
opozorilo, da je sramotno za Avstrijo, da vsakemu
petemu otroku v državi grozi revščina oz. že čuti
njene posledice. Organizacije bodo v kampanji z
naslovom Revščina in otroška igra z vrsto javnih
nastopov in srečanj odgovorne pozivale k čimprejš
njemu izboljšanju življenjskih razmer za otroke.
RIM — Devetčlanski svet kardinalov za reformo
rimske kurije je preučeval možnost, po kateri bi posebna področna sodišča, ki poznajo krajevne pravne in kulturne posebnosti, v povezavi s komisijo
pri Kongregaciji za nauk vere hitro in vešče reševala primere spolnih zlorab otrok in mladoletnikov.
Omenjena komisija tega ne zmore, saj se ubada z
okrog 1.800 primeri spolnih zlorab.
VATIKAN — Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je 6. marca napovedal, da bo papež Frančišek bl. papeža Pavla VI. (1963–1978) razglasil za
svetnika ob koncu škofovske sinode, namenjene
mladim, od 3. do 28. oktobra v Vatikanu. Beatifika
cija je bila 19. oktobra 2014 ob sklepu škofovske
sinode o družini.
ASTI — Sodišče v tem italijanskem mestu je 6.
marca obsodilo 42-letnega tatu, ki je junija lani
iz cerkve sv. Janeza Boska v Castelnuovu ukradel
relikvijo z možgani omenjenega svetnika, na dve
leti in 20 dni zapora. Tat se je izgovarjal, češ da je
mislil, da je relikviarij iz zlata. Policisti so ga po 14
dnevih iskanja našli nepoškodovanega z dragoceno
relikvijo v tatovem stanovanju v Pinerolu.
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MOSKVA — Vodja oddelka za zunanje zadeve pri
moskovskem pravoslavnem patriarhatu metropolit Hilarion je Srbijo posvaril pred nadaljnjim približevanjem Evropski zvezi. Dejal je, da je “zelo
težko in verjetno nemogoče” združiti srbsko željo
po integraciji z EZ z nadaljnjim razvojem dialoga
z Rusijo. Zahodu je očital “samomorilsko” politiko
do migrantov, ker dovoljuje, da na tradicionalna krščanska območja prihajajo muslimani in “podirajo
ravnotežje, ki je bilo vzpostavljeno že pred stoletji”.
Če se želijo muslimani vključiti v evropsko družbo,
naj se zanimajo za evropske vrednote, je bil oster
metropolit Hilarion.
BONN — Nemška katoliška agencija KNA poroča,
da se je leta 2017 v primerjavi s prejšnjim letom
število splavov v Nemčiji povečalo za 2,5%. Po podatkih nemškega zveznega statističnega urada jih
je bilo 101.200. 72% žensk, ki ga je naredilo, je
bilo starih od 18 do 34 let, 17% od 35 do 39 let,
okrog 8% pa 40 in več let.
WASHINGTON — Ameriški katoliški škofje so 5.
marca oblasti pozvali, naj pomaknejo više starostno mejo kupcev, ki kupujejo orožje zase, hkrati pa
preverjajo njihovo psihično zrelost za posedovanje
orožja; prepovedo pa naj predelavo orožja iz polavtomatskega v avtomatsko. Škofje se ne strinjajo s
tem, da bi zaradi varnosti učencev oborožili učitelje.
DUBLIN — Irska javna občila so objavila, da so
prireditelji devetega svetovnega srečanja katoliških družin iz priporočilnega besedila zanj črtali
dobrodošlico “homoseksualnim parom, ki vzgajajo
otroke”. Tiskovna predstavnica srečanja je obrazložila, da so to naredili zaradi tega, ker bo pomožni
škof David O’Connell (škofija Los Angeles), pisec
besedila za video, “to pomembno temo pozneje v
programu še podrobneje obravnaval.
JOHANNESBURG — Ta južnoafriška nadškofija je
začela preiskovalni postopek zoper duhovnika, ki naj
bi v mladosti spolno zlorabljal danes 46-letnega Williama Segodisha, ko je bil sirota v katoliški sirotišnici,
in poleg njega še najmanj dva druga fanta. Drugi
duhovniki naj bi za to vedeli, vendar so molčali.
BUKAREŠTA — Evropski redovni predstojniki in
predstojnice so v sklepni izjavi na nedavnem generalnem zasedanju Zveze evropskih konferenc višjih
redovnih predstojnikov (UCESM) v karmeličanskem
samostanu Ciofliceni pri Bukarešti z geslom Razširi prostor svojega šotora izrazili pripravljenost,
da se bodo bolj zavzemali za pomoč beguncem in
migrantom. »Našim preganjanim bratom in sestram
želimo biti blizu s prijateljstvom in molitvijo!«
BONN — Nemška veja katoliškega mirovnega
gibanja Pax Christi je ostro obsodila povečano trgovino z orožjem po svetu in delež nemških proizvajalk orožja pri njej. Generalna tajnica gibanja
Christine Hoffmann je potožila: »Strelivo in orožje iz Nemčije podžiga spore in vojne po svetu.«
Zahtevala je zakon, ki bo nadzoroval izvoz orožja.
VARŠAVA — Nadrabin in predsednik zveze rabinov
Michael Schudrich se je poljskim katoliškim škofom
zahvalil, da so jasno obsodili protijudovstvo in da se
zavzemajo za okrepljen “poljsko-judovski dialog”.
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BINKOŠTI
Binkošti ravnajo cerkveno leto do adventa. Od njih se štejejo nedelje
do konca cerkvenega leta. Pritegnile pa so k sebi tudi obilo prastarih
pomladanskih slavij. Zato so binkošti pomladanski, majniški praznik
v pravem pomenu besede.
Slovenski naziv binkošti izhaja iz staronemškega fimfhustim; Cerkev
imenuje ta praznik Pentekostes (iz grškega Pentekoste, kar pomeni
petdeseti dan. Zares je binkoštna nedelja zmerom petdeseti dan po
veliki nedelji. Bleščečo belino, ki je v velikonočnem času vladala v
cerkvi kot bogoslužna barva, zamenja na ta praznik živordeča. Ta
pomeni Svetega Duha, ki se je po poročilu Apostolskih del (Apd 2,111) v obliki ognjenih jezikov spustil nad zbrane učence.
Kristjani so slavili binkošti vsaj v prvi polovici 3. stoletja, če ne že
prej. Omenja jih Tertulijan († med 220 in 250), a cerkveni zbor v Eliberdi v Španiji v letih 305–306 je določil, da je treba binkošti obhajati
petdeseti in ne štirideseti dan po veliki noči.
Sprva so slavili ta véliki praznik skozi osem dni. Ves ta čas se ni
smel nihče postiti, nihče klečé moliti, kaj šele delati. Šele cerkveni zbor
v Konstanzu leta 1094 je določil, naj se posvečujejo samo nedelja,
ponedeljek in torek. Jožefinizem je črtal tretji dan, tako da je ostal
samo še binkoštni ponedeljek, ki pa tudi ni več zapovedan praznik.

Velikih praznikov se zmerom drže tudi vraže.
Najbolj razširjena binkoštna vraža je vera v moč binkoštne rose. Z izjemo slovenskega juga so verjeli po
vseh slovenskih pokrajinah, da umivanje s pšenično
roso na binkoštno jutro odpravi pege na obrazu, dá
lepo belo kožo in splošno zdravje. Ponekod so pripisovali to moč vsaki, ne samo pšenični rosi.
Na risálske svetke zjutraj hite prekmurska dekleta
brž ven v roso, hodijo po
njej ali se umivajo, da si
ohranijo lepo kožo. Med
umivanjem izgovarjajo
posebno besedilo, ki se
začenja: »Prelüba risalska rosica ...«
Na Štajerskem predvsem cenijo pšenično
roso. Saj gre, pravijo v
Framu, to jutro pšenica k
maši. Umivanje z roso na
pšenični njivi očiščuje človeka sončnih peg in drugih nakaz po obrazu. Ta vera je razširjena povsem
Štajerskem od Dravskega polja do Kozjanskega, od
Laškega do Šaleške doline. Le-tod velja to sicer samo
za dekleta. Če se zjutraj umiješ z binkoštno roso,
dobiš lep obraz, pravijo na Jezerskem.
V Rožu na Koroškem priporočajo umivanje s pšenično roso »da te ne bodo med letom bolele oči.«
Vera je razširjena tudi v Ziljski dolini in Podjuni.
V Poljanski dolini nad Škofjo Loko so na binkoštno jutro prestrezali žitno roso s koso in se z roso
umivali, da bi ne dobili lišaja (“oskrumbe”); zraven
so govorili:
Spreljuba binkoštna rosica,
spér moja glavica!
Kremeniku je veljalo to le za fante in dekleta, za
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odrasle ne. Rek je v okolici Škofje Loke nekolikko
drugačen:
Oj binkoštna rosica,
napoln moja dušica!
Na Gorenjskem so si dekleta z roso umivala obraz,
da bi bila lepša, od Begunj do kranjske okolice in
dalje do Motnika. V Cerkljah pri Kranju so menili,
da pomaga rosa zoper vsako bolezen. Okoli Homca
ženske zgodaj vstajajo
in nabirajo binkoštno
roso za zdravilo. V bližnji okolici Ljubljane
(Šentvid) so šlii po rani
jutranji molitvi “rosico
brat”. Rosa tudi po tamkajšnji veri obvaruje
človeka peg, izpuščajev,
tvorov in raznih kožnih
bolezni. Treba je poklekniti na tla in z obrazom
podrgniti po mokri travi. Pri tem je treba govoriti
naslednje besede:
Oj ti binkoštna rosica,
Matere Božje si škropica,
obvaruj me turov in peg
in drugih kožnih nadleg!
Šega je znana po vsem Dolenjskem. V grosupeljski okolici so se hodili umivat z binkoštno roso še
pred sončnim vzhodom, da bi bili lepi, brez peg in bi
jih poleti ne pikali komarji. Okoli Velikih Lašč (Rob)
pa so se menili z roso ubraniti samo komarjev, medtem ko so si v Sodražici z “binkoštno rosico” močili
oči, da bi jih ne bolele. Pod Kumom je pomagala
proti pegam rosa binkoštnega ponedeljka, v okolici
Krškega pa rosa z detelje.
Vera je segla tudi na Notranjsko stran. Okoli
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Vrhnike (Šentjošt) so z binkoštno roso odpravljali
lišaje in druge nakaze na obrazu. Tudi na Blokah se
umivajo dekleta z binkoštno roso.
O preljuba binkoštna rosica,
daj da bodo lepa moja lica!
V Valvasorjevih časih so menili, da se ubrani
škorpijonovega pika, kdor na binkoštno nedeljo pred
soncem pojé tri liste dresna (Persiaria)
  Neizogibno je, da se tej veri pridružijo tu in tam
še posebne druge vraže.  V Lendavi v Prekmurju je
veljalo pravilo, da je treba po umivanju steči nemudoma domov in nikar, da bi se med potjo kaj oziral.
V Savinjski dolini je bilo dekle le tedaj lepo, če se je
umivalo z binkoštno roso, ko je zvonilo jutranjico, in
na takem kraju, kjer je slišati zvonjenje treh cerkva.
Binkoštni rosi pripisujejo tu in tam še drugo čárno
moč. V Prekmurju so nabirali risálsko roso v “dojni”
lonec, zato da bi imele krave več in boljšega mleka.
Podobno je vedel za Štajersko povedati že J.
Pajek: »Na Duhovo gospodinje z erjuhami po
travi rose nabirajo, s ktero si hasek tujih krav
pridobijo.Novejši zapisek iz okolice Laškega
pove natančneje, da moraš po sosedovi njivi s
“plahto” (rjuho) vleči po rosni pšenici in rjuho
potem na svoji pšenici ožeti. »Puol maš pa duost
pšenice. Ko tou daelaš, moreš bit nag.«
Ob to obredno in vražasto početje se je spotaknila tudi ljudska šaljivost. Resničen dogodek
je porabila za dovtip. Bločanki, pravijo, se je
fant začel izmikati. Šla je zato o binkoštih na
polje in si umivala lice z roso, da bi fanta s svojo
lepoto spet priklenila nase. Reva je bila zelo
zgodnja, komaj se je svitalo. Ni videla kravjaka
v travi in je z njim potegnila po obrazu. Ko jo je
fant takšno srečal, jo je res pustil ... Podobnih,
krepko povedanih zgodbic imamo še iz raznih
slovenskih krajev. Navadno se končajo z razjarjenim in nič kaj čednim vzklikom ...
Mesto predkrščanskih bajslovnih junakov so z
nastopom krščanstva zavzeli svetniki in svetnice,
mesto hudobnih demonov pa hudič in čarovnice,
njegove služabnice.
O velikih praznikih je tudi moč zlih sil velika.
Na Slovenskem se je bila zakoreninila vera, da so
coprnice o binkoštih posebno nevarne. Ta vera uteg
ne segati daleč nazaj. Pri naših nemških sosedih je
noč coprnic, Walpurgina noč pred prvim majem.
Kar verujemo mi o binkoštni rosi, velja pri njih za
prvomajsko roso.
Germansko bajeslovje nam govori v tem času
o svatbi Odina s Friggo, pri kateri je konjem njenih ščitonosk kapljala čarovna rosa iz grive ter
močila zemljo. Krščanstvo je brez dvoma splošno
indoevropskim verovanjem napovedalo boj. Frigga
in njeno žensko sta se spremenili v roj čarovnic,
Odin v peklenskega poglavarja, blagoslov roseči
svatbeni sprevod v divje orgije temnih sil. Boj zime
s poletjem, smrti z rodovinostjo, dá, poganstva s
krščanstvom – vse to odseva še danes iz številnih,
če že ne živih, pa vsaj znanih šeg in verovanj okoli
pomladanskega praznika. Tako moramo tudi mi
gledati na naša nekdanja verovanja v čarovnice,
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posebno o binkoštnem prazniku.
Zlasti na Dolenjskem so se o binkoštih svojčas bali
čarovnic. Najbolj nevarna je bila noč od sobote na
nedeljo. V Mokronogu to noč nihče ni šel iz hiše, da
bi se mu ne zmešalo. Pod Kumom so se podvizali, da
so na binkoštno soboto prignali ovce s paše že pred
mrakom in jih zaprli v hlev, da bi jih ne pomolzle
čarovnice. Zato so hlevska in hišna vrata zaklepali že
pred mrakom. Isti strah je navdajal tudi gospodinje
okoli Žužemberka: »Zgodaj domov žêni, ker sicer
coprnice pomolzejo!« Še v nedeljo zjutraj tam niso
smeli krav pred soncem gnati na pašo. Tudi okoli
Lašč in Ribnice so imeli krave doma celo do šeste
ure zjutraj, nekateri sploh ves dopoldan, ker bi sicer
coprnice na paši kravam “vzele mleko”. V soboto pa
so gospodinja (na Robu pri Velikih Laščah) naročale
pastirjem: »Glej, da boš za sonca doma!« Brž ko se
stemni, imajo baje čarovnice že svojo moč.

Na Raki se coprnic niso bali samo zavoljo krav,
verjeli so, da bi utegnile vzeti zvonovom glas, da
razgrinjajo po polju rjuhe in da vzele žitu plenjavost.
Pastirjo so zato že pred mrakom gnali domov, cerkovniki pa s skušali coprnice že ob enajstih ponoči
obzvoniti z velikim zvonom. Tudi večerno kropljenje z
blagoslovljeno vodo je veljalo predvsem coprnicam.
Krašenski rojak Andrejčkov Jože (Josip Pomilščak,
1845-1874) omenja, da so »v noči pred binkoštmi o
polnoč zvonili ... dan, da bi coprnice ne imele toliko
moči. To noč čarovnice lazijo po polju z belo rjuho
in pobirajo roso; mrliči plešejo na pokopališču; v
vsakem studencu teče o polnoči eno minuto zlato,
eno pa srebro ...«
Naravno je, da skušajo coprnice blagodejno binkoštno roso pobrati zase. Zato so menili, da hodijo
– če je noč pred binkoštno nedeljo prav rosna – coprnice samo v rjuho zavite po žitnih poljih in pobirajo
roso vanje, jih doma ožmejo v steklenice in kropijo
z njo svoje njive. »Na ta način vzamejo tujim žitom
ves blagoslov ter ga nabero na svoje setve.« Ta
vera je bila razširjena po Dolenjskem (Št. Rupert,
Krško), v Čemšeniku na Gorenjskem pa so pravili:
»Baba, ki na binkoštno nedeljo zjutraj z dlanjo roso
ometa, je coprnica.« Vera je segala tudi na Koroško.
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Tudi tam se je tisti, ki je hotel biti lep, na binkošti z
rženo roso umil, toda moral je opraviti zelo zgodaj,
dokler še ni coprnic na polju. Če bi ga one zalotile,
bi ga raztrgale ...
Nič ni čudnega, če so vaščani hoteli coprnice
spoznati. Imeli so za to neka navodila, ali pa so pomagala, ni znano. Predvsem je bilo treba vso svojo
obleko obleči narobe in sicer zjutraj pred soncem.
Tako so učili v Črnem vrhu nad Idrijo. Žêni krave
pred soncem na pašo, je velelo navodilo, preobleci
vso obleko narobe, nato se kam skrij, čakaj in glej,
kaj se bo godilo. Prihajale bodo coprnice vsaka s
svojo golido in začele krave molsti. Tako jih boš lahko
spoznal brez težav. Nekdo, pravijo, se je ravnal po
tem. Toda pozabil je obrniti en sam žep. Coprnice so
prišle, a brž ga je opazila ena izmed nji. Zavreščala
je: »Aržèk, aržèk!« in že ni bilo nobene več ...
Coprnije je uganjal na binkošti marsikdo, če je
znal. Na Dolenjskem (Šentjurij pod Kumom) bi moral
kosec na binkoštno nedeljo pred sončnim vzhodom
s koso trikrat mahniti narobe, to je od leve na des
no, pa v letu ne bi zmanjkalo ne mleka ne krme.
Zanimivo je, da je bila
znana prav ista vera tudi
v Prekmurju. Toda moral
bi, potem ko zamahne s
koso, nekaj ukrasti.
Prekmurec, ki hoče
oškodovati soseda in mu
za leto dni odvzeti mleko,
mora na risálski petek
nabirati travo na sosedovem “osodku”. To travo naj poklada svojim kravam.
Dale bodo nato toliko mleka povrh, kolikor so ga
imele sosedove krave. Nekaj podobnega pravi nauk
iz okolice Laškega: če hočeš, da bo živina vse leto
sita, jo moraš pasti na vse zgodaj na sosedovi njivi.
Veliki prazniki so zmeraj priložnost za vedeževa
nje. Pomladanski praznik spodbuja zlasti mlade ljudi,
da pozvedo za svoj par.
V ljutomerski okolici, pravijo, si postavi dekle na
binkoštno soboto posodo vode, brisačo in molitvenik
k postelji. Ko se zmrači, ne spreogovori več, gre na
vrt in si tam utrga tri različne cvetove. Vrne se v hišo,
a po drugi poti. Na pragu se prekriža in vztrajno misli
le na to, kdo bo njen mož. Ko se odpravi v posteljo,
si pljuskne trikrat vodo v obraz, nerabljeno brisačo
položi p
od zglavje, nanjo položi še molitvenik
in tri cvetlice z vrta ter zaspi. Če naredi tako, se ji
v sanjah prikaže bodoči mož ...
Postopek je v Prekmurju bolj preprost. Dekle
si nabere na binkoštno soboto devet vrst cvetlic,
jih zveže v šopek in si ga, ko gre spat, položi pod
zglavje. Potem, ko je odtrgala cvetlice, ne sme več
spregovoriti.V sanjah se ji pokaže bodoči mož ...
Na Dolenjskem (okolica Kostanjevice) napiše

dekle na binkoštno soboto zvečer pred sončnim zahodom pismo, ki ga mora nato zalepiti s teščo slino.
Fant ji bo nato ostal zvest.
Ker so binkošti velik praznik, pride tudi kaj boljšega
na mizo. Na Štajerskem (Sv. Miklavž pri Ormožu) je
posebnost tega dne žolca. Na Dolenjskem (Raka) je
včasih vsakdo v družini dobil v dar precej velik štrukelj
“v spomin, da so tega dne apostoli prejeli Svetega
Duha v podobi ognjenih jezikov”. Danes dobijo priboljšek samo pastirji in sicer hlebček doma pripravljenega
sira (Studenec pri Krškem). Na Notranjskem je praz
nična jed kar simbolična; na mizo pridejo jeziki vseh
živali, kar so jih dotlej doma zaklali in ki so jih skrbno
hranili za ta praznik (Šentjošt nad Vrhniko, Planina).
Tod tudi zamesijo na binkoštno soboto kruh brez droži.
Zato pa v Mežiški dolini pazijo, da kruh dobro “kipne”.
V sredici in ob skorji mora biti dovolj luknjic, “svetih
duhov”. V njih namreč, tako pripovedujejo starši otrokom, domuje Sveti Duh.
V vinskih krajih na Dolenjskem (Raka) so imeli
zanimivo navado, da je gospodar na binkoštno soboto zvečer proti polnoči stopil v zidanico, tam na
sodih odbil veho in vlil v
sod nekaj kozarcev vode
iz najbližjega studenca,
“da bo Sveti Duh vino
blagoslovil in da ne bo
zavrelo”. Tej šegi so pravili “vino hladiti”, se je pa
menda že precej opustila.
Binkoštni ponedeljk
drugod še praznujejo.
Na Blokah imenujejo njegovo jutro sveto jutro. Še
preden zazvoni jutranjico, hiti gospodinja k studencu
ali izvirku in tam zajame vodo. S to vodo so svoje
dni gospodinje zamesile hlebček kruha, ki je rabil
vse leto namesto kvasa. Kruh, ki so ga umesile s
tem kvasom, je bil zdrav in je ljudem teknil kakor
noben drug.
Binkoštni popoldan je bil namenjen zabavi in
igram. V Poljanski dolini in drugod so zmerom plesali.
Fantje so nosili za klobukom velike šopke in so šli
k svojim izvoljenkam po “bob”. Tudi na Štajerskem
pravijo, da se na binkoštni ponedeljek delijo “zadnje
pisanke”. V Železnikih so bile v navadi starodavne
igre, zlasti so se šli “kovtr šivat”, “v štirnco gledat”,
“musko popravljat” in “rihtarja bit”; pozneje so se te
igre obdržale le na velikonočni ponedeljek. Na binkoštni ponedeljek je v Ziljski dolini prvo štehvanje,
o katerem drugič.
Kmečki gospodarji na binkoštni ponedeljek radi
malo pogledajo po polju. V ptujski okolici (Vurberk)
je veljalo tudi pravilo, da se mora gospodar na binkoštni ponedeljek čez dan malo “dol vleči”, češ da
mu potem žito ne poleže. Utrujeni očetje se tej šegi
niso ustavljali.

MO LITV ENI NAMEN ZA MAJ 2018
Da bi verni laiki izpolnjevali svoje posebno poslanstvo tako, da bi dali svojo ustvarjalnost
v službo izzivom sedanjega sveta.
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Anton Strle

GOSPODOV VNEBOHOD
10. MAJ

Nobeno krščansko praznovanje ni golo spominjanje nečesa preteklega. Ob spominjanju vedno prihajamo v nov življenjski stik s Kristusom, na katerem
se je uresničilo tisto, česar se spominjamo. Pri vnebohodu gre za dovršitev Kristusovega vstajenjskega
poveličanja. Praznik nam živo kliče v spomin, da tista
luč, ki je zasijala v velikonočnem jutru, nikdar več
ne bo ugasnila; zmaga nad temo greha in smrti je
s Kristusove strani nepreklicna in za vekomaj pridobljena. “Prvorojenec med mnogimi brati” (Rim 8,29)
je “šel v svojo slavo” (Lk 24,26) in sedi zdaj na Očetovi desnici, “in njegovemu kraljestvu ne bo konca”
(nicejsko-carigrajska veroizpoved). Vse to pa se je
na Kristusu zgodilo tudi za nas, njegove brate, on je
med nami prvorojenec (Rim 8,29; Kol 1,18). Slava,
ki jo je Kristus dosegel, je tudi naša slava – v Božjem veličastvu so nebesa pripravljena tudi za nas. V
obhajanju svete evharistije
naj bi bili vedno znova pritegnjeni v območje njega,
ki se je »vzdignil v nebo, da
bi nas storil deležne svojega
božanstva« (vnebohodni
hvalospev). Človeška narava Božjega Sina, privzeta iz
človeške matere, ki je bila
Adamov otrok kakor mi, je
bila z vnebohodom, dovršitvijo poveličanega vstajenja, pritegnjena v notranjo
skrivnost troedinega Boga.
Že s tem je tudi nam lastna
človeška narava dosegla ne
primerljivo dostojanstvo; in
ne le dostojanstvo in čast,
ampak tudi trdno poroštvo
našega “vnebohoda”, ko bo
mo s poveličanim telesom
prišli v slavo svojega prvorojenega Brata. A ta vnebohod se na začetni stopnji uresničuje in mora bolj
in bolj uresničevati že sedaj na zemlji. »Umrli ste in
vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo
prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi
vi prikazali z njim v slavi« (Kol 3,3-4). Bog nas je
zaradi svoje velike ljubezni oživil s Kristusom »in z
njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu
Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji
dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno
bogastvo svoje milosti« (Ef 2,6-7)
»Kristusov vnebohod je naše povišanje,« pravi
sveti Leon Veliki (†461). Vnebohod je nepreklicna
dovršitev našega odrešenja. Na ravni zgodovine je
po Kristusovem vnebohodu za uresničenje odrešenja, za dejansko zveličanje vsakega posameznega
človeka potrebno samo še eno: individualno biti
deležen  Kristusovega vnebohoda, vključiti se v po2018 – AM – MAJ

veličanega Kristusa. In prišel bo dan, ko bo dovršen
vnebohod vseh izvoljenih, ko bo tudi njihovo (poveličano) bitje v nebeškem Jeruzalemu (zedinjeno)
s Kristusom.
Naš cilj je v tem, da dosežemo Kristusa, ki je že
pri Očetu. V ta namen je potrebno, da ostanemo
dejavno usmerjeni nanj. Praznovanje vnebohoda
ustvarja v naši duši jasnost smeri in vztrajnost »v
tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa, začetnika
in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je
čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na
desnico Božjega prestola (Heb 12,2) zato, da bi tudi
nam pripravil prostor. Tam je tisti »blaženi cilj onkraj
zemeljske bednosti” za katerega smo bili ustvarjeni,
domovina izpolnitve naših najglobljih hrepenenj.
Nikdar pač tako ne razumemo tistega vzklika, ki ga
Cerkev ponavlja pri vsaki evharistični daritvi: “Kvišku
srca!” kakor na Gospodov
vnebohod.
Od vnebohoda dalje Cerkev skozi devet dni čaka
na Jezusovo novo navzočnost, navzočnost po Svetem Duhu. A to čakanje ni
nedejavno, marveč je goreča, z drugimi dobrimi deli
spremljana molitev, naj bi se
Sveti Duh, Duh poveličanega Kristusa, razlil na Cerkev
v vsem obilju. Devet dni – to
je čas, ko so po pripovedovanju Luka apostoli prebili v
molitvi skupaj z Jezusovimi
brati, z ženami iz Galileje in
z Marijo v njihovi sredi: to
je bila prva devetdnevnica
v zgodovini. Binkoštna devetdnevnica je najvažnejša
med vsemi, kajti to je molitev za nekaj, kar je v
Cerkvi najodličnejše: za darove Svetega Duha, za
svetega Duha.
Z novo ureditvijo koledarja so dobili dnevi med
Gospodovim vnebovzetjem in binkoštmi spet močnejši poudarek in večji pomen: določeni so zanje
posebni mašni obrazci, ki nam kličejo v spomin Kristusovo obljubo, da bo izlil svetega Duha, obenem
pa važnost naše priprave za prejem obilja Duha
resnice, ljubezni in življenja. Prvi korak te priprave
je prisrčna, vztrajna, globoka molitev. – V našem
usodnem času, polnem velikih obetov, a nič manj
velikih, naravnost strahotnih nevarnosti za vse človeštvo, se je Cerkev spet močneje zavedela odločilne
vloga Svetega Duha v odrešitveni zgodovini. Brez
Svetega Duha bi bila Cerkev kakor mrtvo truplo, brez
življenja, brez lepote, brez rodovitnosti – nepreklicno
zapisana razpadu.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

JEZUS V SVOJEM ČAS U

SEJALEC JE ŠEL SEJAT SEME

Z A Č E T E K J E Z U S O V E G A JAV N E G A Ž I V L J E N JA
Vrnitev v Galilejo je pomenila za Jezusa začetek
njegovega javnega življenja. Vsi trije sinoptiki začenjajo njegov javni nastop z njo, samo Janez je
poprej pokazal, kako je hotel vsemogočni Sin Božji,
zvest zakonom svoje druge narave, uporabiti napol
mračni čas, da se pripravi, kakor vsakdo, ki ima
velike načrte (Lk 4,14; Mr 1,14; Mt 4,17; Jn 4,45).
Doslej je govoril samo nekaterim zvestim, skrivaj z
enim samim Judom in s tujo
žensko v nepomembni vasi.
Odslej se obrača k množicam,
bleščeče razodeva darove, ki
jih je prejel od Očeta, uči, dela
čudeže in kliče srca k sebi.
Zato nastane vprašanje, ki
smo se mu mogli doslej izogniti, ker smo se držali samo
besedila četrtega evangelija:
vprašanje časovnega zaporedja. Koliko časa je trajalo
Jezusovo javno delovanje?
Čeprav se sprva zdi to zelo
nenavadno, gre vendar za eno
tistih vprašanj, kjer je zgodovina najbolj v zadregi. Zadeva
nas bo manj presenetila, če
se spomnimo, da cilj, ki so ga
imeli pred očmi evangelisti,
ni zgodovinski in jih prav nič
ne zanima časovno in vrstno
zaporedje, ki se nam zdi temeljne važnosti. Marko se je
na primer omejil tako, da piše:
»In odšel je in začel oznanjati
po Deseteromestju ...« (Mr
5,20), ali pa: »Nato je odšel iz
pokrajine Tira ...« (Mr 7,31).
Ničesar ne pove o trajanju teh
premikov. Janez, ki je sicer v
celoti mnogo natančnejši, le
ni dovolj natančen, da ne bi
njegovo besedilo omogočalo
domnevo, posebno še, ker
njegov evangelij vidno navdihujejo metafizični in bogoslovski  nameni, tako da
so nekateri kritiki menili, da želi odsevati namige na
staro zavezo ali celo popuščati simboliki številk, ki
je tako draga vzhodnjakom.
Če hočemo tedaj ugotoviti časovno zaporedje
Jezusovega življenja, moramo iskati v štirih evangelijih podatke, na osnovi katerih bomo našli točke,
na katere se bomo mogli opirati. Nekatere od njih
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so določne. Kadar je na primer vprašanje o letnem
judovskem prazniku – takih praznikov je omenjenih
troje – gre gotovo za presledek vsaj dveh let. Še
druge dopuščajo sklepanje, ki se zdi neoporečno:
tako beremo v Markovem evangeliju (6,39), da je
množica, ko je Jezus pomnožil kruh, posedla “po
zeleni travi,” ko smo nekaj prej videli učence trgati
klasje po žitnem polju. Ker v Palestini žanjejo konec
aprila ter je trava v tem času
že od sonca porumenela, moremo sklepati, da je med obema dogodkoma vsaj deset ali
enajst mesecev. Seveda nudi
ta način raziskavanja široko
področje domnevi ter je mnogo razlagalcev hudo prirejalo
besedilo, da bi iztisnili iz njega
določnejše podatke. Ko govori
Jezus v prizoru s Samarijanko
učencem o bližnji žetvi duš,
napravi primero: »Ali ne pravite vi: ›Še štiri mesece in žetev
bo tu‹« (Jn 4,35). Nekateri so
hoteli iz tega stavka, ki se zdi
samo rek, sklepati, da se je
to zgodilo štiri mesece pred
žetvijo. Isto je s primero, kjer
Jezus govori o gospodarju,
ki pravi svojemu viničarju:
»Glej, tri leta je že, kar hodim
iskat sad na tej smokvi, pa ga
ne najdem« (Lk 13,7). Zelo
tvegano je sklepati iz tega ,
da je trajalo Jezusovo javno
delovanje tri leta.
Toda ko smo razporedili
tako dobljene podatke, na
stanejo nove težave. Pri primerjanju sinoptikov s četrtim
evangelijem še namreč ni
vse opravljeno s tem, če se
ujemajo časovni podatki.
Vsekakor zbujajo prvi trije
evangelisti vtis, da obsegajo
krajšo dobo, kakor pa govori o njej Janez, ali pa
da vsebujejo manj dogodkov. Matej, Marko in Luka
govore samo o eni veliki noči, če pa beremo zad
njega evangelista, vidimo, da jasno in nedvoumno
govori o dveh (2,13 in 11,55), vmes pa še o eni, ki
jo po današnji razlagi postavljamo v 6,4, ki pa jo
Irenej staplja z “judovskim praznikom”, o katerem
govori 5,1. Ni naš namen pojasnjevati – niti skrčeMAJ – AM – 2018

no – neštete teorije, ki so v dva tisoč letih vzklile iz
primerjanja teh podatkov. O tem so razpravljali v
Cerkvi že v najstarejših časih. »Tri leta,« je trdil Origenes; »približno štiri,« je menil Evzebij; »nikakor,
tri,« je odgovarjal sv. Hieronim, medtem ko so bili
drugi komaj za eno leto. Med tistimi, ki zahtevajo
danes vsaj štirideset mesecev (Fillion) in onimi, ki
trdijo, da je bilo Kristusovo delovanje opravljeno
v nekaj tednih (Schweitzer, Guignebert) – češ da
rimska policija ne bi dlje prenašala delovanja takega
obsedenca – predlaga sredina trajanje dveh let in
nekaj mesecev. Tako menijo Prat, de Grandmaison,
Lagrange, Lebreton, Turner in Ricciotti.
Na osnovi pametne domneve, ki izvira iz podatkov
v zvezi z začetkom Jezusovega javnega delovanja in
nas varuje tako hitenja kakor zavlačevanja, pridemo
do tega: Jezus, ki je bil krščen v januarju leta 28,
pride v Jeruzalem še istega leta v marcu. Sredi maja
začne na poti iz svetega mesta preko Samarije s
svojim javnim delovanjem. Govor na gori je v juniju,
nevihto seveda pomiri v decembru. Naslednje leto,
29., praznuje veliko noč v Galileji, malo preden prvič
pomnoži kruh, spremenitev na gori pa je krasnega
avgustovega dne. Jeseni tega leta odide v Judejo, iz
katere se nikoli več ne vrne živ v svojo drago Galilejo.
Trpel je v tragičnem aprilu leta 30.
Zdi se, da domnevo o precej dolgem Jezusovem
javnem delovanju podpira sam način, ki se ga je

držal Jezus pri razodevanju svojega poslanstva.
Način nedvomno postopoma napreduje, v čemer
je nova zaveza podobna stari. Kakor se je izvoljeno
ljudstvo po Abrahamu, nato pa po Mojzesu, kraljih
in prerokih nenehno dvigalo po stopnjah neizrecnega
spoznanja, prav tako tudi v evangeliju vidimo, da je
Jezusov nauk vse jasnejši in izrazitejši. Moglo se je
celo govoriti o “mesijanski” tajni, o kateri je Jezus
kolikor mogoče dolgo molčal in jo je razodel šele ob
vstajenju. Zančilna je vnema, s katero Jezus kroti
tiste, ki pravijo, da je “sveti Božji” (Božji svetnik),
prepoveduje učencem vsakršno prezgodnjo vnemo
in vsakršno neumestno navdušenje ter omalovažuje
svoje čudeže. Je to samo iz politične previdnosti, da
ne bi vnemirjal Antipovih in Pilatovih biričev, preden
bi prišla ura, ki jo je izbral? Ali pa, da bi odstranil
kakršnokoli zmedo o slavnem, veličastnem, bajnem
Mesiju, o katerem je sanjal judovski napuh? Tistim,
ki ga poslušajo, hoče najprej dati zavest, da se
resnično Božje kraljestvo odpira trepetajoči duši in
stremljenju po popolnosti. Računati je bilo treba tudi
z nerazumevanjem, z zlobno voljo, s hinavščino in
s sovraštvom ter se upirati naraščajočemu nasprotovanju. Jezus gre naprej počasi, kakor človek, ki
zasleduje najbolj dozorele cilje. V dveh tednih postavi pred oči sveta osnovne prvine svojega nauka
in svoje metode; ko se pozneje pojavi odkrit odpor,
seže po močnejših sredstvih.

JEZUS UČI
Komaj se je Jezus vrnil v Galilejo, že je začel
resnično učiti. V tej deželi je našel najštevilnejše in
najvnetejše poslušalce. Zdi se, da so bili galilejski
kmetje in ribiči zdravi na duši in na telesu, preproste duše in poštenega srca. V nasprotju s svojimi
samarijanskimi sosedi so bili zvesti pravi Postavi,
odkar so bili Makabejci ponovno osvojili deželo. Bolj
kmetje kot prebivalci
Judeje so se tudi hiShodnica
treje od njih navdušili;
niso dlakocepili ne s
kazustiko ne s teologijo, ampak so resnično
ljubili Boga.
Jezus je imel svoje
prve govore po shodnicah. To si moramo zapomniti. Znana slika,
ki se neštetokrat ponavlja v umetnosti, nas
vabi, da si ga vedno
predstavljamo, kako
govori na prostem,
na pobočju mehkih gričkov, ki obkrožajo Tiberijsko
jezero, ali pa zravnan spredaj v čolnu, ko se obrača
k množici, zbrani na obali. Luka, ki si je posebno
zapomnil to dobo (Lk 4,14.22; 31,32), nam dobro
pojasnjuje značaj prve oblike Jezusovega učenja:
za Juda, ki je hotel v tem časi širiti verski nauk, je
bila shodnica običajen prostor njegovega delovanja.
2018 – AM – MAJ

Ali bi mogel najti kaj boljšega od svetega prostora, ki je bil obenem molilnica in verska šola, kjer
so se vsako soboto zbirali verniki iz vsega kraja?
Shodnice so že vsaj tristo let igrale najpomembnejšo
vlogo v življenju Izraela. Izročilo je zatrjevalo, da
izvirajo iz dobe izgnanstva, ko niso mogli opravljati
predpisanih obredov v jeruzalemskem svetišču ter
so se morali ljudje zadovoljiti s tem, da so
Nazaret
se zbirali po shodnicah
ter razlagali Postavo
in zgodovino Božjega
ljudstva. V Kristusovem času gotovo ni bilo
palestinske vasi, naj bi
bila še tako skromna,
ki se ne bi ponašala s
tako zgradbo. Gradila
so jih tudi judovska
občestva, raztresena po
vsej državi: v Rimu jih
je bilo vsaj trinajst. Ne
posebno velika dvorana
– v Kafarnaumu 24x18 metrov – skromno okrašena
s palmami in z mozaičnimi zvezdami, preddverje,
opremljeno s posodami za umivanje, nekaj sob,
pripravljenih za prehodne goste in nekaj drugih,
namenjenih javni šoli – to so bili skromni prostori
sinagoge. Starinoslovje je našlo mnogo njihovih
razvalin. Upravljal jo je “predstojnik shodnice”, ki
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mu je pomagal cerkovnik-učitelj-zakladnik, hasan.
V sinagogi niso opravljali bogoslužja v pravem pomenu besede. Edino veljavno bogoslužje so opravljali
v svetišču (templju) na Sionu. Pismouki in učeniki
Postav, ki so bili glavne gonilne vzmeti teh ustanov,
so  poučevali v njih tako verske resnice kakor izraelska izročila: obravnavali so po vrsti halako (pot)
in agado (zgodovino). Na malem, vzvišenem koru,
okoli znane omare ali skrinje, kjer so hranili zvitke
postave, je posedlo sedem članov občine v predpisanih belih talisih, da bi vodili zbor vernikov. Začeli
so z dvema blagoslovoma, nato so v hebrejščini brali
odlomek iz Peteroknjižja, ki ga je eden od tolmačev
prevedel v krajevni jezik, v galilejsko aramejščino,
kar so potem razlagali. Sledila je molitev osemnajstih blagoslovov, ki jo je molil starec in v kateri so
nadrobno hvalili Gospoda. Po istem obredu kakor
branje iz prve knjige, je sledilo branje iz enega od
prerokov. Končali so z blagoslovom iz Četrte Mojzesove knjige (6,24): »Gospod naj te blagoslovi
in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad
tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje
obličje nadte in ti podeli mir!« Sestanek je bil dolg,
silno dolg, dopoldne je že minilo. Vse sveto besedilo
so morali poslušati stoje, prav tako tudi peti vse
blagoslove, obrnjeni proti Jeruzalemu. Brez dvoma
se je marsikateri od navzočih odpočil med razlago
kakor tisti rabi, ki »se je zahvalil Bogu, da mu glava
s cincanjem sama od sebe daje hvalo.«
Nikomur ni bilo posebej zaupano, da povzame
med sestankom besedo. “Predstojnik shodnice” je
mogel po svoji presoji določiti kateregakoli uglednega Juda, za katerega je menil, da bi mogel biti
njegov nauk dobrodejen. V narodu, ki se je od nežne
mladosti hranil z jedrom svetega besedila, pa so bili
številni tisti, ki so bili zmožni nastopiti z neusahljivimi razlagami vrstic iz Druge Mojzesove knjige ali
iz Izaija. V takih okoliščinah so povabili tudi Jezusa,
naj govori; velikonočni dogodki, o katerih so pripovedovali romarji, so obrnili pozornost nanj.

Notranjost shodnice
Janezov evangelij pripoveduje, da je Jezus govoril
v Kani, kraju svojega prvega čudeža (Jn 4,45-46).
Luka nam z živahnimi potezami prikazuje, kako uči
v Nazaretu (Lk 4,16-21). Jezus vstane, stopi na oder
ali bemo, razvije dolgi zvitek iz ustrojene kože, na
katerem je napisano besedilo Izaija, prebere nekaj
vrstic kakor slučajno in vrne knjigo hasanu, medtem
142

ko so »oči vseh v shodnici bile uprte vanj.« Ali so
poslušalci slutili neposredno važnost odlomka, ki ga
je Jezus izbral? »Duh Gospodov je nad menoj, ker
me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal
me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid,
da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki
je ljubo Gospodu« (Lk 4,16-19). Ali slutijo kmetje z
galilejskih gričev, da je ta, ki jim govori, od preroka
napovedani Emanuel, in da je bližajoča se sreča še
slajša od počitka v “letu Gospodove milosti”, v sobotnem letu, ko so polja vsakih petdeset let počivala,
ko so sužnji znova dobili svobodo in so se prodana
zemljišča vrnila k nekdanjim gospodarjem? Luka
zatrjuje, da jim je Jezus to povedal: »Danes se je
to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali« (Lk 4,21). Ali
pa so tudi razumeli? Kakor se zdi, njihovo ravnanje
z Mesijem, do kakršnega je prišlo malo pozneje,
tega ne razodeva.
Zvitek

Nato je “odšel” v Kafarnaum. Evangelij govori
jasno. Še danes moremo iti po tej poti naravnost
iz Nazareta do mesta ne jezerski obali; pot vzame
kakih deset ur hoje. Ko smo prehodili Turansko planjavo in Arbelsko sotesko, se nam nenadoma odkrije
sredi mračnih bazaltnih sten prelepo temnomodro
jezero, obdano od motno bakrenih bregov. Pri izhodu
iz soteske se pokrajina spremeni. Pot se vleče vzdolž
često ozke obale, nad katero se dvigajo strme višine;
slišati je klokotanje sinje vode, po kateri počasi drse
jadrnice, tu in tam je videti skupine limonovcev in
oleandrov, da je slika, ki se nudi očem, manj ostra.
Obenem pa tudi narašča vročina, da se zdi, kakor
da je človek v rastlinjaku. Jezus je daleč na jugu
gotovo videl bele stolpe Tiberiade in zlato se lesketajočo Antipovo streho. Polagoma se pokrajina razširi.
Genezareška ravnina razkriva zaplate svoje okraste
in rdeče zemlje. Kafarnaum je bil v Kristusovem
času glavno naselje na njej. Njegovi prebivalci so
se ukvarjali s trgovino, ribolovom in poljedelstvom.
Kafarnaum ni bil helensko mesto, kakor sta bila
njegova soseda Tiberiada in Julias. Bil je judovski,
čeprav zelo odprt tujcem, ki so se doseljevali vanj iz
bogatih hauranskih polj ali pa prihajali od feničanske
obale. Po njegovih ozkih uličicah se je širil močan duh
po ribjih luskinah, ki so jih metali kar po tleh, ter se
mešal z vonjem pomarančevcev in vrtnic. Hiše so
bile iz bazalta; shodnico, ki se je dvigala med njimi,
pa so pred nedavnim zgradili iz lepega apnenca.
Prebivalci Kafarnauama so bili nanjo ponosni. Pri
njeni izgradnji je sodeloval s svojim denarjem tudi
stotnik, ki je zapovedoval krajevni posadki (Lk 7,5),
gotovo pa jo je financiral tudi Antipa, ker je med
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lepimi razvalinami, ki jih je še mogoče videti, najti
tudi palmo njegovega grba.
Jezus je torej učil tudi tam. Kaj je učil? O njegovem nauku evangelist, ki je najbolj natančen, ne
pove nič določnega, Marko pa daje samo tale povzetek njegovih besed: »Čas se je dopolnil in Božje
kraljestvo se je  približalo. Spreobrnite se in verujte
evangeliju!« (1,15). Pokora in vera bosta prav gotovo osnovi evangeljskega poslanstva. Toda Jezus je
gotovo povedal tudi druge stvari, ker isti evangelist
poroča, da so poslušalci »strmeli nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast in
ne kakor pismouki (1,22). Opazka pove veliko. Že
samo to kratko poročilo nam namreč slika Jezusa v
moči njegove besede bolj kakor bi ga še tako dolga

Jože Krašovec

razlaga. V nasprotju z učeniki Postave, ki modrujejo
o besedilu, kopičijo navedke in vzporedna mesta in
ne povedo prav ničesar, ne da bi vzbujali vtis, da
včasih s prav akrobatskimi razlagami črpajo svoje
mnenje iz postave in prerokov, uči Jezus tako daleč
kakor le mogoče stran od farizejske premetenosti in
striženja, po načelih Postave, ki jo čisto srce vedno
razume brez težav. Jezus je že na začetku tisti, ki
bo nekoč vzkliknil »Recite da, da ali ne, ne!« Jezus
govori z oblastjo, ker je v njem najvišja oblast in
se mu ni treba opirati na rabija Hilela, ne na rabija
Šamaja, ne na rabija Gamaliela, ne na kogarkoli.
Zvesti izpolnjevalec Postave daje njenim zahtevam
Božji smisel in jih dela ljudem razumljive, česar mu
pismouki in drugi dlakocepci nikoli ne bodo odpustili.

AMEN, PRIDI GOSPOD JEZUS
(Raz 22,20)

Mar ni čas najin največji sovražnik? Večji kakor
obrekljiva soseščina, univerzalna sicilska mafija ali
postmoderna slovenska Udba? Nikoli nimaš časa
zame!
Res je, saj to je očitek, ki ga največkrat poslušam
po telefonu, na sestankih in na praznovanjih. V otroških letih so težili mama, ata, sestri, bratje, sošolci,
pozneje prijatelji, učenci. Ko zjutraj vstanem, začnem naštevati, kaj moram storiti do večera. Same
svete dolžnosti!
Sogovorniki na Radiu Slovenija ste v rubriki Intelekta razpravljali o času, da bi se poslušalci znebili
nadležne misli na leto 2000. Fizik, filozof in ti, teolog!
Govorili ste o cikličnem in linearnem času, o časovnosti in večnosti, o stanju pred časom, o brezčasovnosti in nadčasovnosti,
o kvantitativnem in
kvalitativnem času.
Na Daljnem vzhodu
so skozi tisočletja razmišljali o pomiritvi v
kozmičnem redu. Babilonci in Grki so otožno
listali po kroniki preteklosti in ugotavljali, da se vse brez konca in kraja
ponavlja po cikličnem zaporedju. Judje in kristjani so
z zanosom govorili o Bogu sredi dogodkov, o mesiji
in prenovi sveta na koncu časa. Kdo ima prav?
Najbrž ne tisti, ki razpravljajo o času onkraj dobrega in hudega, kakor da nikoli ni bilo drame človeškega življenja v času in prostoru. Obljubo imajo
tisti, ki oznanjajo križanega Mesijo, ki je Judom v
spotiko, poganom norost. Čas res zadeva razum,
toda še bolj naše srce in meje Božje ter človeške
pristojnosti. Kdo pa še ni segel po prepovedanem
sadu Božje večnosti? Če znam prositi za milost priložnosti v svojem omejenem času in prostoru, me
bo nemara dosegla luč večnosti tudi, ko sredi temin
sedanjega veka ne vidim koraka pred sabo. Čas se
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ne bo dopolnil samo za svet, temveč tudi zame in
zate, in v dušo se bo naselil večni mir. Jezus je v luči
večnosti Mariji povedal, da njegova ura še ni prišla,
in učencem: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in
trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda
prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji
in Samariji ter do skrajnih mej sveta.«
Negotovost in trpljenje vseeno ostaneta. Kaj se
je spremenilo v dva tisoč letih? Ko so polja obdelana, hiše postavljene, palače okrašene, udari vojna
napoved in po letih strahot preživeli znova v potu
svojega obraza odvažajo ruševine države svojega
ponosa. Ko so pospravljalna dela končana, noben
tloris novega cesarstva ni dovolj velik, da bi drža-

vljani bili zadovoljni. Ne mirujejo, dokler ne osvojijo
zadnjega sosedovega zelnika.
In vendar niso vsi ljudje zapriseženi osvajalci
časa in prostora. Nekateri se zamaknejo v čistost
oči in srca v Božjem in človeškem objemu. Edenski
vrt Božje države ni usahnil. Zelo blizu je, a daleč
od igralnic mesenega osvajanja. Martin Buber je
v razlagi Ps 73 z oznako “srce določa” pokazal na
čudež preroškega življenja v času: »Ločene duše
izginejo in ločenost izgine. Čas, ki ga je živela duša,
izgine; nič ne vemo o trajanju časa. Samo “skala”,
v kateri je skrito srce, samo skala človeških src ne
izgine, kajti ta ne obstaja v času. Čas sveta izgine
pred večnostjo, toda človek umre v večnost kot v
popolno eksistenco.«
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papežev verouk

Frančišek

CERKEV

KRISTUSOVO TELO
Kadar hočemo poudariti, kako so posamezni deli,
ki sestavljajo neko stvar, ozko povezani med seboj
in skupaj oblikujejo eno samo stvar, pogosto uporabimo podobo telesa. Od svetega Pavla dalje je bila
ta podoba uporabljena tudi za Cerkev in je postala
spoznana kot njena najgloblja in najlepša poteza.
Vprašajmo se torej: v kakšnem smislu oblikuje Cerkev neko telo? Zakaj nosi oznako “Kristusovo telo”?
V knjigi preroka Ezekiela je opisano nenavadno,
presunljivo videnje, ki pa lahko vlije zaupanje in
upanje v naša srca. Bog pokaže preroku širno polje
posušenih kosti, ločenih ene od druge. Odvratna
podoba … Predstavljajte si poljano, polno kosti.
Zdaj Bog zahteva od preroka, naj nad kosti kliče
Duha. Kosti se začnejo premikati, približujejo se
ena drugi, se sklepajo, na njih rastejo najprej živci,
nato meso in tako se oblikuje popolno telo, polno
življenja (prim. Ez 37,1-14). Glejte, to je Cerkev!
Vzemite še danes v roke Sveto pismo, odprite 37.
poglavje preroka Ezekiela in preberite!
Čudovito je! Ne pozabite! To je Cerkev,
mojstrovina Duha, ki vliva v vsakogar
novo življenje Vstalega in nas postavlja
drugega polega drugega, v služenje in
podporo drug drugemu in tako naredi iz
nas eno samo telo, zgrajeno v skupnosti
in ljubezni.
Cerkev pa ni samo telo, izoblikovano
v Duha: Cerkev je Kristusovo telo! To ni
samo nek način izražanja, to zares smo!
To je véliki dar, ki ga prejmemo na dan
svojega krsta. V zakramentu krsta nas
namreč Kristus naredi svoje, ko nas sprejme v srce skrivnosti križa, najvišje skrivnosti njegove ljubezni, da nam potem
da vstati z njim kot na novo ustvarjene
stvari. Glejte, tako se rodi Cerkev in tako Cerkev
samo sebe spozna za Kristusovo telo! Krst je zares
pravo ponovno rojstvo, ki nas oživi v Kristusu, nas
naredi del njega samega in nas tesno združuje med
seboj kot ude istega telesa, katerega je on glava
(prim. Rom 12,5; 1 Kor 12.12-13).
Odtod zdaj izvira globoka skupnost ljubezni. V
tem smislu nas razsvetljuje Pavel, ko opozarja može,
naj »ljubijo žene kot svoja lastna telesa« (Ef 28-30).
Kako lepo bi bilo, če bi se večkrat spomili tega, kar
smo, kaj je iz nas naredil Gospod Jezus: smo njegovo
telo, tisto telo, ki ga nihče in nič ne more odtrgati
od njega in ga on pokriva s svojo predanostjo in s
svojo ljubeznijo tako kot ženin svojo nevesto. Ta
misel pa mora v nas, vzbuditi željo, da bi Gopodu
Jezusu odgovorili in delili to ljubezen med seboj kot
živi udje istega telesa. V Pavlovem času je skupnost
v Korintu občutila mnoge težave, saj je doživljala
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kot mi razdeljenost, nevoščljivost, nerazumevanje,
odrivanje na rob družbe. Vse te stvari so slabe, saj
lomijo Kristusovo telo na toliko delov, namesto da
bi skrbele za rast. To se dogaja tudi v naših dneh.
Mislimo na krščanske skupnosti, na nekatere župnije,
pomislimo na naše občine, koliko delitev, kako se
govori drug proti drugemu, kakšno nerazumevanje
in odrivanje na rob. In kaj to prinese? Razkosa nas.
Je začetek vojske. Vojska se ne začenja na bojnem
polju, vojske se začenjajo v srcih z nerazumevanjem, delitvami, nevoščljivostjo, ki se bori z drugimi. Korintska skupnost je bila taka, bili so mojstri
preračunljivosti. Apostol Pavel je dal Korinčanom
nekatere konkretne nasvete, ki veljajo tudi za nas:
namesto ljubosumnosti ceniti v naših skupnostih
darove in odlike naših bratov. Nevoščljivost: »Oni je
kupil avto,« jaz pa zato čutim nevoščljivost; »tale je
zadel na loteriji,« – še ena nevoščljivost; »tistemu
gre dobro v tem in tem,« spet nevoščljivost. Vse to
drobi na koščke, škoduje. Tako nevoščljivost raste in napolni srce. Nevoščljivo srce
je pa kislo srce, srce, ki ima namesto krvi
jesih, srce, ki ni nikdar srečno, srce, ki
drobi skupnost. Kaj naj torej storim? Ceniti v naših skupnostih darove in vrednote
drugih, naših bratov. In ko se priplazi
ljubosumnost – priplazi se do vseh, saj
smo vsi grešniki – moram reči Gospodu:
»Hvala ti, Gospod, da si dal to in to tisti
osebi. Ceniti odlične lastnosti, biti blizu,
sodelovati pri bolečini drugih in najbolj
potrebnih, izražati svojo hvaležnost vsem.
Srce, ki zna reči “hvala”, je dobro srce,
je zadovoljno srce. Vprašujem: znamo
mi vsi reči “hvala”? Ne vedno, zakaj nevoščljivost,   ljubosumnost nas ovirata.
In še zadnji nasvet, ki ga Pavel daje Korinčanom in
ga moramo mi dajati drug drugemu: nihče se ne
sme imeti za višjega in boljšega od drugih. Koliko je
ljudi, ki se imajo za boljše od drugih! Tudi mi včasih
rečemo kot tisti farizej v priliki: »Zahvalim te, Gospod, da nisem kakor oni tam, da sem boljši.« Toda
do česa takega ne sme nikoli priti. Kadar bi zinil kaj
takega, pomisli na svoje grehe, na tiste, ki nihče
ne ve zanje in se sramuj pred Bogom ter reci: »Ti,
Gospod, veš, kdo je boljši, jaz pa denem jezik za
zobe.« Tako je prav, saj je vedno vprašanje ljubezni
imeti drug drugega za člana, s katerim živimo in si
delimo dobrine (prim. 1. Kor 12–14).
Kot prerok Ezekiel, kot apostol Pavel tudi mi kličimo k Svetemu Duhu, da nam njegova milost in obilje
njegovih darov pomagajo živeti zares kot Kristusovo
telo, kot družina, ampak družina, ki je Kristusovo telo
in kot videno in lepo znamenje Kristusove ljubezni.
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šmarnice

Ivan Merlak

DO MARIJE

Pesem Do Marije nas spodbuja k ljubezni do majMarija je povezana z dvanajsterimi izraelskimi
niške Kraljice z motivom, ki je nekoliko manj znan:
rodovi. Judje so bili izvoljeni narod. Na gori Sinaj
Marijo krasi in s tem  poveličuje njeno lepoto venec
so z Bogom sklenili zavezo. Bog jim je tedaj obljubil
iz dvanajstih zvezd.
posebno varstvo in jih posebej vodil skozi zgodovino,
Venci okrog glave so bili v starih časih posebno
ker je od vekomaj sklenil, da se bo v enem članu
znamenje lepote, pa tudi časti in oblasti. Lovorjeve
tega naroda Bog Sin učlovečil. Ta obljuba se je kot
vence so dajali Grki zmagovalcem na olimpijskih
rdeča nit vlekla skozi vso judovsko zgodovino. Judje
igrah. Iz okrasnih vencev so nastale kraljevske kroso pa hkrati vedeli, da bo pri spolnitvi Božjega načrne, znamenja najvišje časti in oblasti.
ta igrala posebno vlogo neka žena, zakaj že v prvi
O vencu iz dvanajstih zvezd na glavi žene poroča
Mojzesovi knjigi je bila zpisana mesijanska obljuba:
Razodetje (12,1). Razodetje je edina preroška knjiga
»Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med
nove zaveze, zadnja knjiga v Svetem pismu. V njej
tvojim zarodom in njenim zarodom. On bo prežal
pisec Janez (ki pa ni apostol Janez) popisuje prikazni,
na tvojo glavo, ti pa boš prežala na njegovo peto«
ki jih je kot izgnanec gledal na pustem otoku Patmu
(1 Mz 3,15).
v Egejskem morju. Pisec je tam hudo trpel zaradi
Ta žena je Marija. Če so Judje pričakovali Mesija,
samote, pa tudi zaradi grdega
so hkrati pričakovali tudi njegovo
ravnanja stražarjev.
mater. Zato upravičeno kličemo
Kristus tega svojega učenca v
Mariji: Dvanajst zvezd ti venec
Do Marije
tej stiski ni zapustil. Potolažil ga
spleta. Vseh dvanajst judovskih
meni v prsih srce bije.
je z videnji in raznimi prikaznimi.
rodov te slavi.
Te podobe so zelo slikovite, po
Marijo slavi tudi Cerkev, poPočastiti jo želim,
mnenju razlagalcev so vsaj nekastavljena
na temelju dvanajstih
za Marijo ves gorim.
tere vzete iz dogajanja takratne
apostolov. Marija je njena varudobe. Posebno imenitna podoba
hinja, rešiteljica, mati, srednica
Vsa si sveta,
so odprta nebesa in Jagnje na
vseh milosti. Zato zasluži vso
dvanajst zezd ti venec spleta.
prestolu. Sveti pisatelj opisuje,
čast in hvalo; vredna je pozornVsa si lepa, čista vsa,
kako je Jagnje trgalo pečate s
soti, ki ji jo skazuje Cerkev v boknjige in v vedno novih podogoslužju in molitvah. Upravičeno
prosta vsega madeža.
bah stopajo pred nas veličastni
je določila, da vsaj ob nekaterih
dogodki pred Jezusovim drugim
Marijinih
praznikih beremo pri
V rajski slavi
prihodom. Grozilo je že, da bodo
mašah zgornje berilo iz RazoJezus zdaj ti Mati pravi.
dobri pokončani in da bo zmagala
detja.
V časti Božje Matere
hudobija. Toda služabniki praveČe dvanajsteri judovski rodovi
ga Boga so bili zaznamovani in
in dvanajsteri apostoli sestavljajo
vladaš svete angele.
jim zlo ni moglo škodovati.
venec, ki krasi Marijino glavo,
Oglasilo se je nato še sedem
moramo biti njena krona tudi mi.
O Devica,
tromb, ki so naznanile nov boj
Ali ni to slepilo, nekaj, o čemer
čistih src, sveta Kraljica,
med silami dobrega in silami zla.
lahko samo sanjami, nekaj, česar
ti očisti mi srce,
Nastopile so tudi peklenske sile
ne bomo dosegli? V pesmi, ki jo
in se zapletle v boj. Naenkrat pa
premišljujemo (prvič so jo delov svoje sprejmi me vrste.
se je na nebu pokazalo veliko
ma prinesle leta 1869 Drobtinice,
znamenje: žena, s soncem oblist, ki ga je ustanovl bl. Anton
dana, pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi
Martin Slomšek), najdemo precej spodbud za takšne
venec iz dvanajstih zvezd.
napore. Najprej je potrebno, da nam Marija očisti
Razlagalci menijo, da ima Janez pri tej ženi najsrce. Brez ponižnega in iskrenega obžalovaanja tega
prej v mislih Jezusovo mater Marijo. Ta pa je znane bomo dosegli. Spet moramo odkriti vrednost pomenje Cerkve. Dvanajst zvezd opozarja na dvanajnižnosti, katere se lahko učimo pri Mariji.
stere izraelske rodove v stari zavezi in na dvanajst
Potrebno je dalje, da stopimo v Marijine vrste.
apostolov v novi zavezi.
To pomeni, da skušamo posnemati tudi druge njeŽena s soncem. Marija nam je dala Kristusa,
ne kreposti. Po načinu izražanja v 19. stoletju hoče
sonce našega življenja. Božič, spomin Jezusovega
ta pesem zagreti srce. Toda ogenj bo kratkotrajen,
rojstva, obhajamo 25. decembra, na dan, ko so
če ne bomo Marije gledali sredi Božjega ljudstva,
pogani slavili praznik nepremagljivega sonca. Jezus
ob Jezusu v rajski slavi; če ne bomo svoje ljubezni
je sonce zgodovine, človeškega rodu, ki ga hudobni
vedno bolj poglabljali z odkrivanjem njenega mesta
duh ne more premagati. Ta prav tako nima nobene
v Cerkvi.
oblasti nad Marijo, ker je kot Jezusova mati z njim
Kot Marijini častilci moramo vedno znova preminajtesneje združena.
šljevati, kaj je o tem rekel drugi vatikanski vesoljni
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cerkveni zbor. V konstituciji o Cerkvi pravi takole:
»Devica Marija je po daru in nalogi materinstva, ki
jo združuje z njenim Sinom in Odrešenikom, ter po
svojih edinstvenih milostih in nalogah najtesneje
združena tudi s Cerkvijo.
Božja Porodnica je, kakor
uči že sv. Ambrož, podoba Cerkve glede vere,
ljubezni in popolnega zedinjenja s Kristusom. Saj
v skrivnosti Cerkve, ki je
tudi sama po pravici dobila ime matere in device,
je zavzela Devica Marija
prvo mesto, ker je na vzvišen in edinstven način
vzornica device in matere. Ne da bi spoznala moža,

Zmaga Kumer

je v veri in pokorščini po obsenčenju s Svetim Duhom rodila na zemlji samega Sina nebeškega Očeta,
ko je kot nova Eva brez slehernega dvomljenja verovala ne stari kači, ampak
Božjemu slu. Rodila pa
je Sina, katerega je Bog
postavil za prvorojenca
med mnogimi brati (Rim
8,29), to je med verniki, pri katerih rojstvu in
vzgoji sodeluje z materinsko ljubeznijo« (Konst. o
Cerkvi 63).
V skrivnosti Cerkve ima
Marija prvo mesto. Na katerem mestu stojimo mi? Potrudimo se, da ji bomo
čim bliže!

MARIJA
JEZUSOVA IN ČLOVEŠKA MATI

Marijo, mater Jezusa Boga–človeka, častijo vsi
kristjani in to češčenje odseva – bolj ali manj – tudi
v ljudskem izročilu, na Slovenskem zlasti v množici
ljudskih pesmi.
Po katoliških deželah je kar ves mesec maj posvečen Mariji in pri nas je od srede 19. stoletja v navadi
vsakodnevna pobožnost, ki jo po dišeči, v maju
cvetoči cvetlici imenujemo šmarnice. Sicer pa je bil
nekdaj (in je ponekod še) 1. maj fantovski praznik s
postavljanjem okrašenega mlaja in z raznimi šegami
ob njem. Po svetu je od leta 1890 1. maj delavski
praznik, ki ga je Cerkev l. 1955 pokristjanila tako, da
je na ta dan uvedla praznik sv. Jožefa delavca, ki pa
v naši ljudski pesmi nastopa samo kot mož Marije.
Jožef, mož Marije, Jezusove matere, je bil Jezusov
krušni oče. V evangeliju po sv. Mateju je naveden kot
sin Jakoba (Mt 1,16), po sv. Luku pa kot sin Élija (Lk
3,23). Po rodu je bil Davidov potomec (Lk 2,4).Po
poklicu je bil tesar, kar je Judom tistega časa pomenilo obrtnika, ki je obdeloval les in iz njega izdeloval
vse, kar je bilo potrebno za vsakdanje življenje.
Njegovega poklica se je izučil tudi Jezus, saj so se
rojaki v Nazaretu – ko so se čudili njegovi modrosti
– spraševali: »Ali ni to tisti tesar, sin Marije?« (Mr
6,3) oziroma »Ali ni to tesarjev sin?« (Mt 13,55).
Jožef je bil preudaren in najbrž molčeč mož, saj
v evangeliju ni ohranjena nobena njegova beseda.
Evangelij ga imenuje pravičnega, kar je v tistem
času pomenilo, da je zavestno in svobodno podrejal svojo voljo božji in tistemu, kar, je po tehtnem
premisleku spoznal za božjo voljo (Mt 1,19). Tako
je brez oklevanja izpolnil angelovo naročilo, naj
vzame Marijo k sebi, čeprav je prej razmišljal, ali je
ne bi skrivaj odslovil, ker si ni znal pojasniti njene
nosečnosti (Mt 1,19.24).
Ko je izšel ukaz rimskega cesarja Avgusta, naj
se popiše ves svet, je tudi Jožef odšel v Betlehem,
od koder je izhajal njegov rod, da bi se popisal z
Marijo (Lk 2,1.4-5). Enako se je tako z Marijo in
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malim Jezusom umaknil pred Herodom v Egipt, ko
mu je Gospodov angel to ukazal (Mt 2,13-15), se po
Herodovi smrti vrnil v izraelsko deželo in se naselil
v Nazaretu (Mt 2,19.23).
Poslej v evangeliju ni več omenjen z imenom.
Povedano pa je, da sta Jezusova oče in mati – torej
Jožef in Marija – prinesla dete Jezusa v tempelj, da
bi opravila po Mojzesovi postavi predpisano daritev
(Lk 2,22-24). Oba sta se čudila besedam starčka
Simeona in prerokinje Ane o prihodnosti tega otroka
(Lk 2,33-35).
Nazadnje je Jožef omenjen v evangeliju v pripovedi, da je dvanajstleti Jezus šel s starši, ki so za
veliko noč vsako leto hodili v Jeruzalem (Lk 2,41),
tudi tja in ostal v templju. Po treh dneh so ga starši
našli in Marija je sinu očitajoče rekla »Tvoj oče in
jaz sva te z žalostjo iskala« (Lk 2,41-48).
Kdaj je Jožef umrl, lahko samo ugibamo. Najbrž
ga na začetku Jezusovega javnega delovanja ni bilo
več med živimi, saj sta šla na svatbo v galilejsko
Kano samo Marija in Jezus z učenci. Če je bila pri
Judih povabljena na svatbo mati, je bil vedno povabljen tudi njen najstarejši sin, kadar ni bilo več
očeta. Torej sklepamo, da je bila Marija takrat že
vdova in Jezus povabljen kot njen sin (Jn 2,1-2).
Ker so se pri Judih fantje zaročali med 20. in 24.
letom starosti in je Jezus javno nastopil pri 30. letih,
bi mogli sklepati, da je Jožef umrl okrog 50 let star.
Ko je Jezus dorastel in začel izpolnjevati to, zaradi česar ga je nebeški Oče poslal na svet, je bila
Jožefova življenjska naloga izpolnjena in je mogel
zapustiti svet. Poslej je Jezus kot tesar že lahko
skrbel za mater, dokler ni odšel zdoma zaradi odrešenjskega poslanstva. Tako je naravno, da evangelij
o Jožefu ne poroča več.
Ljudsko izročilo pa se s skopimi evangeljskimi
podatki ni zadovoljilo in je zato v ljudski pesmi o
njem marsikaj, da bi nam bil Jezusov rednik človeško bolj blizu.
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P. Bruno Korošak

V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
prvi del

ESCHATA ALI KONČNA USODA ČLOVEKA
II. VMESNO BIVANJE
nadaljevanje

5 – Pregled lastnega življenja:
“sodba”

V večini primerov reanimiranih (vrnjenih v življenje) Luč začne in vodi pregled celotnega življenja,
ki se pokaže tistim v prehodu kot trenutna vrsta
neverjetno in živih realnih slik, ki jih je mogoče
sprejeti z enim samim mentalnim pogledom. Nekateri opisujejo te slike v barvah, v živih barvah in
treh dimenzijah ter v hitrem gibanju. Kljub hitrosti
pa vsako posasmezno sliko zaznajo in jo ponovno
doživijo; ob raznih slikah še enkrat občutijo z njimi
povezana vznemirjenja in čustva.
Oglejmo si dve značilni pričevanji iz Moodyjeve
knjige:
»Luč je izginila takoj potem, ko me je vprašala,
kaj sem storil, ko so se začele vrstiti slike, vendar
sem čutil njeno navzočnost, ko je od časa do časa
kaj pripomnila. V vsaki od teh podob je hotela nekaj
poudariti. Zdi se, da ni hotela vedeti, kaj sem storil,
saj je to že vedela – ampak je iz mojega preteklega
življenja jemala posamezne prizore in mi jih postavljala pred oči, da bi se jih spomnil. Ves čas je pa
poudarjala važnost ljubezni ... V vsem tem pa ni bilo
nobene obtožbe. Ko so prihajali na vrsto trenutki,
ko sem bil sebičen, se mi zdi, da je rekla samo, da
sem se tudi iz teh izkušenj nekaj naučil.«
Še eno pričevanje iz Moodyjeve knjige:
»Ne da se govoriti o podobah, ampak bolj o mislih. Ne znam točno opisati zadeve, ampak bila je
vse moje življenje. Hočem reči, da je bilo tam célo
istočasno, ne stvar, ki se pokaže in potem izgine,
ampak vse, prav vse naenkrat. Mislil sem na svojo
mater, na stvari, ko sem se motil. Ko sem videl
otroško nagajanje in sem pomislil na mamo in očeta,
sem si zaželel, da ne bi bil storil teh stvari in da bi
se mogel vrniti nazaj, da bi jih preprečil.«
Tibetanska knjiga mrtvih primerja pregled lastnega življenja videnju v ogledalu, »kjer jasno odsevajo
vsa dejanja, dobra in slaba,« in jih ni mogoče spremeniti. V trenutku te “sodbe” se pojavljajo kreposti
in krivde pred zavestnim počelom umrlega, ki se
pripravlja dati račun o svoji preteklosti pred bogom
najvišje pravice. Njegova dobra in slaba vest ga v
tem najvišjem trenutku z neusmiljeno točnostjo
spominja storjenega dobrega in slabega. Človek pred
tem pregledom svojega življenja ne more skriti nič.
Njegova preteklost je pred njim v tistem dvojnem
vidiku da ga bodri ali obtožuje. Kesati se je zdaj
odveč; zdaj se žanje, kar se je sejalo in se ne da
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več začenjati od začetka.
Kot v modernih pričevanjih je tudi tukaj poudarek
na ljubezni do bližnjega. Zavestni Jaz zares takole
“odgovarja” bogu najvišje pravičnosti:
»Pobožnim ljudem in dobrim lamam, ki so prišli
v mojo deželo, sem daroval miloščino; druge sem
spodbujal k dobremu.Vedno sem pustil, da so me
vodili krepostni učitelji, popravljal sem razrušene
templje, reševal sem mnoga bitja, ki so bila določena
za smrt, od lam sem sprejemal inicijacije in globoka
razlaganja [svetih naukov]; na poti sem popravljal
nevarne ceste ... moja hiša je znana po darovih za
reveže ...
Kar zadeva grešna dejanja sem sicer sklenil, da
ne bom vzel življenja nobenemu živemu bitju, ker
pa sem imel samo enega sina za poroko, sem pobil
[med praznovanjem svatbe] deset živih živali ...
Taka so znamenja dobrih in grešnih del, ki sem
jih storil. Prosim te, bodi mi prizanesljiv v moči svojega usmiljenja in upoštevaj [dobre] namene tega
mojega obnašanja.«
Tem pregledom lastnega življenja lahko pridružimo tudi odprtju vesti kakor je predstavljena v
egipčanski knjigi mrtvih. Predstavljati si je treba, da
rajnega po smrti spremijo pred Ozirisa in tam bog
Tot s tehtanjem na tehtnici primerja srce z resnico.
Če krožnička tehtnice ostaneta v ravnotežju, ima
mrtvi pravico do onostranstva. Če ne, je pa pošast
“požeruh” pripravljena požreti ga in tako uničiti za
vedno.
Tako imenovana negativna izpoved rajnega vsebuje mnoge grehe proti bližnjemu in se začenja
takole:
»Nisem storil hudega ljudem.
Nisem izsiljeval svojih sorodnikov, svojega bližnjega.
Nisem bil lažniv, ampak resnicoljuben.
Nisem prešuštvoval in nisem storil nečistih dejanj
v templju svojega okrožja.
Nisem ustavljal [namakalne] vode ob določenem
času.
Nisem spreminjal poteka kanala ...
Nisem žalil boga mojega srca.«
Dolgi seznam grehov se konča s sodbo boga
Ozirisa:
»Pridobival si je naklonjenost Boga s tem, kar
ljubi: dajal je kruh lačnemu, vodo žejnemu, oblike
nagemu in čoln tistemu, ki ga ni imel. Daroval je
daritve bogovom in molitve za rajne.«
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Od egipčanske knjige mrtvih je odvisna, vsaj kar
zadeva posebno sodbo ali “izpoved”, sirska knjiga
mrtvih. Po mnenju njenega oblikovalca duša ne sme
živeti vekomaj vezana na materialno telo. Po smrti
jo pripeljejo pred sodnika in da ne bi bila pogubljena, mora dokazati, da je opravljala dela ljubezni do
bližnjega, ki so omenjena že v Stari zavezi:
»O sodnik, nobenega zločina nisem zagrešil:
nisem prešuštvoval, nisem se prilagodil načrtom
brezčastnih, nisem se omadeževal z umorom in s
človeško krvjo toliko, da bi bil zaničevan na zemlji.
Moje roke niso zagrešile tatvine, goljufij se nisem
posluževal, svojega duha nisem podvrgel telesu.
Nisem zasužnjil ne služabnika niti služabnice. Nisem
izrekel krivega pričevanja. Nisem razbil mejnika,
tudi z njegovega mesta ga nisem prestavil. Nisem
privolil poželenju svojih oči. Laž ni prišla iz mojih ust.
Nisem se pustil zapeljati čarovnikom, niti narediti
lažnivega kaldejca od kaldejcev (prim. Dan 2,2 sl.).
Nisem služil dvema gospodarjema.
Dajal sem pa miloščino potrebnemu, pomagal
sem stiskanemu. Kadar sem srečal kakega lačnega,
sem ga nasitil, dajal sem jesti tudi vdovam. Vsakokrat, ko sem srečal koga golega, sem ga obilno
oblekel. Vsakokrat, ko sem srečal kakega jetnika,
sem ga osvobodil, še več, nisem ga samo osvobodil,
ampak sem ga preskrbel z vsem, da se je lahko vrnil
v svoj kraj ...
Ljubil sem Življenje, zaupal sem pridigarjem Življenja. Ko se je končevala sobota in se je začenjal
dan Sonca, sem vzel mnogo denarja v svoje perišče,
šel k vratom shodnice in daroval denar ter tako delal
dobro žalostnim vdovam.«
Ta besedila nam kličejo v spomin “poslednjo sodbo” samega Jezusa, ki po pregledu življenja posameznih ljudi, storjenem že izven časa, tako da jo lahko
imamo za sočasno vsem ki so odšli, izreče obsodbo,
ali pa povabi izbrane, naj vstopijo v kraljestvo, ki jim
ga je pripravil Oče od začetka sveta: »Kajti lačen
sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi
dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil
in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali,
v ječi sem bil in ste prišli k meni« (Mt 25,35-36).
Iz vsega tega  izhaja, da bodo v trenutku pregleda življenja posamezniki mogli bolje razumeti vse
motive za Božje sodbe, pa naj bodo posamezni ali
skupni za narode in ljudstva. Takrat se jim bo razjasnilo, da je Božja sodba temeljila na temeljnem
načelu, enakemu za vse, na ljubezni do bližnjega,
ki ga je bil Božji Duh, kot smo videli, dal na znanje
tudi pripadnikom drugih ver, pa tudi Hebrejcem stare
zaveze. Po Izaiju je namreč Božja volja naslednja:
»Mar ni to post, kakršnega sem izbral: da odpneš
krivične spone in razvežeš vezi jarma, da odpustiš
na svobodo zatirane in zlomiš vsak jarem? Mar ni v
tem, da daješ lačnemu svoj kruh in pripelješ uboge
brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš,
in se ne potuhneš pred svojim rojakom?« (Iz 58,67). In pri Sirahu beremo: »Z vso močjo ljubi svojega
Stvarnika in ne zapuščaj njegovih služabnikov. Boj
se Gospoda in izkazuj čast duhovniku, daj mu njegov
delež, kakor ti je bilo zapovedano, prvino, daritve za
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grehe, dar pleč, sveto jedilno daritev in prvine svetih
reči. Tudi siromaku ponudi svojo roko, da bo tvoj
blagoslov postal popoln. Ljubezniva radodarnost naj
doseže vse žive, tudi mrtvemu ne odrekaj ljubezni.
Ne obračaj se proč od jokajočih, med žalujočimi žaluj. Ne obotavljaj se obiskovati bolnike, kajti zaradi
takih del boš ljubljen« (Sir 7,30-35). Prim. tudi Ez
18,59 Tob 4,16-17).
Sodba posameznika bo torej takoj po smrti posameznih oseb, saj Jezus v istem govoru opominja
vse: »Bodite torej budni, ker ne veste, katerega
dne pride vaš Gospod!« (Mt 24,42). Sicer pa tudi
sveti Pavel v svojem Drugem pismu Timoteju 4,1 v
originalni grščini ne govori o sodbi ob koncu sveta,
ampak o skorajšnji sodbi: »Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil ... (2 Tim 4,1; grški izraz
“toũ méllontos krínein” označuje nekaj, kar se bo
godilo v bližnji bodočnosti, ali se morda že godi, ne
pa nekaj, kar bo v daljni prihodnosti). Sveti Peter
zatrjuje isto: »Toda ti bodo še dajali odgovor pred
tistim, ki je pripravljen, da bo sodil žive in mrtve«
(1 Pt 4,5). In sveti Jakob opozarja: »Glejte, sodnik
je pred vrati« (Jak 5,9).
Te spremembe v pogledu Nove zaveze se je dobro
zavedal eden največjih razlagalcev Svetega pisma,
sveti Hieronim, ki v svojem Komentarju Joela, 2. poglavje, pravi: »“Gospodov dan” razumi dan sodbe, to
je dan izhoda vsakogar iz telesa.« V srednjem veku
je kardinal Lotario di Segni, poznejši papež Inocenc
III. (1198-1216) sodil, da bi bilo dobro razlikovati
med posebno in vesoljno sodbo, je pa trdno ostal
pri trditvi, da se Kristusov prihod k posebni sodbi
uresniči prav na dan smrti posameznikov.
Zdi se primerno poudariti, da v večnosti ne obstoja noben “prej” ali “po” in da nam razlikovanje med
posebno in vesoljno sodbo samo pomaga razumeti,
da logično Bog “sodi” ne le posameznike, ampak
na primer cele narode, saj je tudi pri njih mogoče
razlikovati “telo” in dušo”, njihovega duha (prim.
Dan 10.13; Raz 2). V zgodovini Bog sodi tudi njih,
kot je mogoče videti v tolikih genocidih, ki jih je zagrešilo hebrejsko ljudstvo med izhodom iz Egipta in
v zavzetju Svete dežele, ki jih opisuje Sveto pismo.
O dveh sodbah, posebni in vesoljni, ki se v večnosti, ki je lastna življenju Boga, govori Janez v
Razodetju (20,12-15), kjer ob podobi, ki je vzeta iz
orientalskih eshatologij, razlikuje dve knjigi, ki se
odpreta v trenutku sodbe: v eni je dejavnost vsakega
posameznika, druga pa je knjiga predestinacije (določenosti vnaprej), ki vsebuje imena vseh tistih, ki
so bili po brezprizivni in vesoljni sodbi Boga vpisani
pred začetkom sveta. Če osebna dela ne odgovarjajo
vesoljnemu načrtu odrešenja, potem je posameznik
v vmesnem bivanju vržen v upepeljevalec, kjer dokončno umre.
»Zatem sem videl velik bel prestol in njega, ki je
sedèl na njem. Zemlja in nebo sta pobegnila izpred
njegovega obličja in zanju ni bilo prostora. Nato
sem videl umrle, velike in majhne, kako stojijo
pred prestolom. In odprle so se knjige. Odprla pa
se je tudi druga knjiga: knjiga življenja. Umrli so
bili sojeni po tem, kar je bilo napisano v knjigah, po
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svojih delih. Morje je vrnilo mrtve, ki so bili v njem.
Tudi smrt in podzemlje sta vrnila mrtve, ki sta jih
hranila. In vsak je bil sojen po svojih delih. Nato sta
bila smrt in podzemlje vržena v ognjeno jezero. To
je druga smrt, ognjeno jezero. In če koga niso našli
zapisanega v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno
jezero« (Raz 20,11-15).
Ta pregled lastnega življenja bo zelo podroben, kot

pravi sam Jezus: »Povem pa vam: Za vsako prazno
besedo, ki jo ljudje izgovorijo, bodo dajali odgovor na
sodni dan. Po svojih besedah boš namreč opravičen
in po svojih besedah boš obsojen« (Mt 12,36-37).
Tako lahko razumemo kako bo po Svetem Pavlu
Jezus med pregledom našega živjenja »tudi osvetlil,
kar je skrito v temi, in razkril namene src. Tedaj bo
vsak prejel od Boga priznanje« (1 Kor 4,5).

naša kultura

Silvester Čuk

JA NKO MOD ER
8. MAJ 1914 – 20. OKTOBER 2006
»Rad prevajam, ker mi to nadomešča potovanja in mi razen izvirnika in slovarja ni
treba nositi s seboj ne težke prtljage, ne daljnogleda ne drobnogleda, pa imam vendarle občutek, kaj vse odkrivam iz skrivnostnega podgobja tujih besedil.« Tako je o
svojem prevajalskem delu, po katerem je najbolj zaslovel, povedal Janko Moder. O
njem je šel glas, da je prevedel več knjig, kot jih lahko normalen človek v svojem
življenju prebere. Šaljivo so trdili, da je v svojem izredno dolgem življenju prevedel
“več kot sedem ton knjig”; čisto res pa je, da obsega njegov prevajalski opus več
kot 700 naslovov. Janko Moder se je držal načela, da je treba vse prevajati iz izvirnika, kar pomeni, da je prevajal iz 25 evropskih jezikov! Toda ni bil samo prevajalec, temveč tudi izviren ustvarjalec kot pesnik in pisatelj. Veljal je za enega najbolj
uglednih poznavalcev slovenskega jezika in sodeloval je pri pripravi več pravopisov. Pomembno je njegovo delo pri Mohorjevi družbi, najstarejši slovenski založbi.

Profesor Breznik mu je vcepil
ljubezen do slovenščine
Janko Moder je pravil o sebi, da je otrok prve
svetovne vojske: rodil se je namreč 8. maja 1914 v
Dolu pri Ljubljani. Ob izbruhu prve svetovne vojske
je moral oče na fronto. Mati se je preživljala s slam
nikarstvom. Ko se je oče po vojski vrnil domov, je
bil za štiriletnega Janka tujec. V naslednjih letih je
dobil štiri brate in dve sestri. Oče, po poklicu mizar,
je po vojski želel ustvariti strojno mizarstvo in v ta
namen je z bratom postavil hidroelektrarno.
Šolsko modrost, ki mu je bila nekam tuja, je Janko začel nabirati v ljudski šoli v Dolu, potem so ga
poslali v Ljubljano, kjer je kot gojenec Marijanišča
v enem šolskem letu naredil tri razrede. Šolanje je
nadaljeval na škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu,
kjer ga je profesor slovenščine dr. Anton Breznik,
priznan jezikoslovec, za vse življenje zaznamoval z
ljubeznijo do lepe slovenščine. Cenil ga je bolj kot
svoje predavatelje kasneje na univerzi.
Na klasični gimnaziji se je prvič srečal s tujimi
jeziki, ki so ga pritegnili. Knjige v tujih jezikih je bral
počasi in jih sproti ‘zase’ prevajal. Po maturi se je
pod vplivom Milana Vidmarja, čigar knjige (Oslovski
most, Moj pogled na svet, Spomini) je požiral, vpisal
na elektrotehniko, vendar je končal samo prvi letnik,
študij bi moral nadaljevati ali v Gradcu ali v Zagrebu, za kar pa ni imel sredstev, zato je presedlal na
‘cenejšo’ slavistiko. Tik pred drugo svetovno vojsko
je diplomiral. Ko je odslužil vojaški rok, se je poročil
in dobil službo suplenta na drugi realni gimnaziji v
Ljubljani. Med vojsko je bil nekaj mesecev drama2018 – AM – MAJ

turg v ljubljanski Drami. Po ‘osvoboditvi’ leta 1945
je bil devet mesecev zaprt, ločen od družine – žene
in dveh majhnih otrok, ki so ostali brez vsega.

Zvest sodelavec Mohorjeve družbe
in njen zgodovinar

Ko je prišel iz zapora, ker mu niso mogli dokazati
nobenega ‘greha’, je bil kot kužni bolnik. »Nihče od
prijateljev me ni več poznal. Nihče si ni upal pogovarjati z menoj, da ne bi s tem tudi sebe umazal.« Nikjer
ni mogel dobiti službe, zato se je v stiski zatekel k
Finžgarju, uredniku Mohorjeve družbe, pri kateri je
Moder sodeloval že od leta 1934, ko je kot sourednik
prevzel v tedanji družinski reviji Mladika zadnji dve
stani: zanimivosti, šale, uganke. Urednika, najprej
Finžgar, potem dr. Jože Pogačnik sta ga porabila še
za marsikaj drugega. Leta 1941 je postal (z Antonom
Vodnikom) urednik Mladike. Med vojsko je bil eden
najbolj dejavnih delavcev v uredništvu in upravi
Mohorjeve, ki se je pred Nemci preselila iz Celja v
Ljubljano in se je borila s številnimi težavami. »Z
vsako knjigo, ki je izšla, smo zbujali v ljudeh zavest,
da še živimo in da se ne damo.«
S Finžgarjem sta si bila zelo blizu, ko je po zaporu prišel k njemu, ga je z veseljem sprejel in mu
začel nalagati delo. Moder je dejansko prevzemal
uredništvo in tajništvo Mohorjeve. Za novo oblast,
ki je Mohorjevo sicer pustila pri življenju, vendar pa
jo je kar naprej dušila, Moder ni bil primeren za to
vlogo. Pri Mohorjevi je ostal kot uredniški pomočnik
do srede leta 1955.
Ob stoletnici Mohorjeve družbe leta 1952 je izšel
prvi snopič prvega dela njene zgodovine z naslo149
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vom Iz zdravih korenin močno drevo, naslednje
leto so družbeni naročniki prejeli še drugi snopič
prvega dela. Obe knjigi, sad dolgotrajnega trdega
in vztrajnega dela Janka Modra, zajemata zgodovino
do konca sedemdesetih let 19. stoletja. Moder je
pripravljal nadaljevanje, ki pa ni zagledalo belega
dne. Leta 1957 je izšla njegova zajetna Mohorska
bibliografija, ki prinaša naslove vseh izdaj Mohorjeve
od začetka do leta 1954.

»Knjige berem tako počasi,
da jih sproti prevajam«
»Že v gimnaziji sem se navadil vsa tuja besedila,
ki so mi prišla pod roke, prevesti v slovenščino, ker
sem se tako seznanjal z jeziki.« Po drugi svetovni
vojski, ko nikjer ni mogel najti primerne službe, se je
posvetil prevajanju, o katerem je dejal: »Prevajanje
se mi zdi povsem primerljivo s samostojnim ustvarjanjem. Če se ti posreči pri prevodu ujeti sproščeno
dikcijo, si pravzaprav celo večji junak kakor izvirni
pesnik.« Kajetan Gantar je o Janku Modru kot mojstru prevajalske umetnosti zapisal: »Tu je tako po
orjaški razsežnosti prevedenega opusa kakor tudi po

raznovrstnosti jezikov, kultur, literarnih oblik, žanrov
in stilov, ki nam jih je posredoval, v resnici enkraten
fenomen.« V njegovih prevodih srečamo največja
imena iz književnosti domala vseh evropskih narodov – razen madžarskega. Neverjeten podvig je
zbirka Nobelovci, za katero je sam dal zamisel in je
poleg uredniškega dela (pisanja tehtnih spremnih
besed in opomb) večino del tudi sam prevedel. Za
svoje prevodne stvaritve je prejel več nagrad, pri
nas dvakrat Sovretovo (1969 in 1989). Preseneča
dejstvo, da nikoli ni prejel najbolj cenjenega slovenskega priznanja – Prešernove nagrade. Morda to
pojasni njegov izrek: »Ne silim v ospredje, ker ne
znam plavati, ne proti toku ne z njim, komaj se držim
na površju.« V slovenski jezik je prelil Valvasorjevo
Čast vojvodine Kranjske (Slava v naslovu mu ni bila
všeč). Pri delu je bil vztrajen, njegov delovni dan je
trajal osemnajst ur, privoščil si je le nekaj ur počitka.
Gospodar življenjaga je k večnemu počitku poklical 20. oktobra 2006. Vsem, ki so ga poznali, je
ostal v spominu kot osebnost, iz katere je sijala tiha
skromnost in srčnost.

islam

Jože Biščak

NEKOČ SO BI LI JU NAKI, KI SO PREGNA LI
IS LAM IZ OSRČJA EVRO PE
Nekoč so bili junaki. Bili so ljudje, ki so branili
in ubranili domače ognjišče, meje svoje države.
Vprašajte se, kakšna bi bila danes podoba Evrope,
če izjemni vojskovodja Jan III. Sobieski konec 17.
stoletja ne bi prihitel na Dunaj in ga rešil. Islamska
drhal bi segla globoko v staro celino, tako pa so Poljaki, ki so bili na poti proti Dunaju priča grozljivim
prizorom masakrov kristjanov, porazili Karo Mustafo
Pasho. Muslimani si niso več opomogli, Evropa je
v naslednjih stoletjih doživela osupljiv razvoj, ki
mu ni primerjave v zgodovini človeštva. Danes se
zgodovina ponavlja kot karikatura, Sobieski bi bil
danes označen za rasista, ksenofoba, nasprotnika
napredka. Ker pač ni dovolil, da bi kdo nasilno in
brez povabila vstopil na njegovo posest. Kdorkoli
želi v tvojo hišo, najprej potrka in vpraša, ali lahko
vstopi. Tega niso naredili muslimani pod vodstvom
Pashe, tega danes ne počno ilegalni migranti. Pred
stoletji so bili branitelji junaki, danes so sovražniki
(liberalne) demokracije.
Zanimivo je, da levičarji desničarjem očitajo,
češ, vi sta za kapitalizem, ste za prosti trg, zdaj pa
preprečujete in kriminalizirate migracije. Treba je
povedati, da nezakonite migracije niso v skladu z
načeli prostega pretoka blaga, ljudi in storitev, niso
v skladu z načeli prostega trga, niti z načeli liberalne
demokracije, kajti ilegalni migranti so kot nenaročena
paketna pošiljka. Mednarodna trgovina, ki temelji na
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prostem trgu, temelji tudi na prostovoljni izmenjavi
blaga. Poudarek je na prostovoljni, kajti za posel se
morata strinjati obe strani. To pomeni, da te nihče
ne more prisiliti, da nekaj naročiš, kupiš. To pomeni
prostovoljno izmenjavo dobrin med prodajalcem
in kupcem, med tistim, ki proizvaja in prodaja, ter
potrošnikom. Če nekdo iz Italije naroči neko dobrino
iz Švedske, to naredi v skladu s svojimi potrebami,
predvsem pa zavestno in prostovoljno. Nato pričakuje, da mu bo prodajalec želeno in plačano poslal
po pošti. Oba, tako kupec (Italijan), kot prodajalec
(Šved), sodelujeta pri tej izmenjavi prostovoljno.
To velja tudi za migracije. Človek dobi službo v
Avstriji. Tja gre zato, ker ga tam pričakuje delodajalec. Spet prostovoljni odnos. Lahko greš v Avstrijo
tudi ne da bi te tam čakalo delo, toda država ima
diskrecijsko pravico (kot vi v vaši hiši), da nekoga
spusti prek meje, drugega ne. To so povsem legalne
migracije, saj gre v obeh primerih za prostovoljno
interakcijo. Če pa nekdo prestopi mejo, ne da bi ga
kdo povabil, potem ne gre za obojestranski prostovoljni odnos. Zato so ilegalni migranti kot nenaročeni
paketi. Predstavljate si, da bi recimo neko arabsko
podjetje pošiljalo na madžarsko pakete, ne da bi jih
Madžari naročili. To ni več prostovoljna izmenjava
dobrin ali trgovina. Saj nihče, ki želi na Madžarsko,
kamor ni bil povabljen, nima pravice do ilegalnega
prečkanja meje.
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Migrantu je hitro žal,
da je stopil v osrčje Panonske nižine
Kako učinkovito zavračati nenaročene pošiljke, je
pokazal prav Viktor Orban, ki je pred dnevi premočno
zmagal na madžarskih parlamentarnih volitvah in
dobil celo ustavno večino. Običajni ljudje (ne intelektualci, po pravilu paraziti na univerzah, inštitutih
in nevladnih organizacijah) so mu zaupali svoj glas
in ga tako nagradili, saj je ilegalne migracije (tudi s
pomočjo ograje na meji) zmanjšal za 99 odstotkov.
Še vedno kdo ubeži nadzoru, a mu je tudi hitro žal,
da je vstopil v osrčje Panonske nižine. Podobno velja za vse države Višegrajske skupine, ki se upirajo
Bruslju in obtožujejo EU, da jim narekuje, kako naj
na Madžarskem živijo Madžari in koga naj sprejmejo.
Tudi zaradi take stroge protimigrantske politike so
te države varne: ni no-go con, migranti ne divjajo
po ulicah in posiljujejo, ni terorističnih napadov. Kar
kaže na to, česar evrobirokrati ne želijo ali nočejo
dojeti: najbolj učinkovito orožje proti terorizmu je,
da zapreš meje tako, kot je to storil Orban. Ker se je
to izkazalo za zelo dobro potezo, so ljudje množično
odšli na volišča in oddali svoj glas Fideszu. Kar je
sprožilo ogorčenje političnih korektnežev po Evropi (Slovenija ni nobena izjema), češ da Orbanova
ustavna večina vodi v avtokratski režim ene “partije”.
Ampak, povejte mi, ali bi bila razdrobljena oblast

znak večje demokracije? Ali je katerega Madžara
kdo s pištolo na sencih prisilil, da voli Orbana? Ali ni
največji odraz demokratičnosti neke države in odgovornosti državljanov ravno visoka volilna udeležba?
Zdaj pa je čez noč rekordna udeležba na volitvah na
Madžarskem postala znamenje totalitarizma. Zdi se,
da so takim “demokratom” volitve povsem odveč,
najrajši bi videli, da bi ljudje volili po prepričanjih
levičarskih modrecev. Zato je treba tudi v Sloveniji
ljudem jasno sporočiti, naj množično stopijo na volišča in oddajo svoj glas za svobodo in varnost. Brez
tega tudi uspešnega gospodarstva ni, kar dokazujejo
s hitro rastjo ravno države Višegrajske skupine. Če
vodiš patriotsko politiko, to pomeni, da misliš najprej na sebe in svoj narod, ne pomeni, da sovražiš
druge. Ko najprej spoštuješ svojo kulturo, tradicijo,
jezik in vero, lahko spoštuješ in imaš rad tudi druge.
Madžari so z Orbanom pokazali in dokazali, da znajo
razmišljati, da vidijo naprej, da jih ne morejo poraziti ne razni Sorosi, ki so z milijonskimi sredstvi iz
tujine skušali destabilizirati Madžarsko, ne bruseljski
birokrati, ki strašijo z ukrepi proti Madžarski. Tudi
zato je zmaga madžarskega domoljubna pomembna
za celo Evropo.
Nekoč so bili junaki. Bili so naši pradedje in prababice. Nam so zaupali varstvo evropske civilizacije.
Ne razočarajmo jih. Njih, pravih junakov.

misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

BUDISTIČNA BOGINJA
NA PORCELA NSKEM VRČKU
Če se zdaj z menoj – in našo skupino socialnih
sodelavcev – napotite ob rečici Arita na “porcelanski
sejem”, vam bo kar lepo pri srcu. Čeprav je japonski maj, ob tej zgodnji jutranji uri – ob 7,00 – še
ni vročine. Zgodnji smo, ker na sejmu vsako leto
ob tem času nudijo le določeno število izdelkov. In
danes je peti maj, zadnji dan sejma. Pot do sejma
je neke vrste vdolbina. Za nami leži mestece s kakimi 14.000 prebivalci in mnogi izmed njih delajo
pri žgalnih pečeh, iz katerih že tu in tam prihaja dim
na sicer modro majsko nebo.
Vsi izdelki so iz belega porcelana. Baje je leta
1616 Korejec Lee San’Ping odkril skrivnost izdelave
belega porcelana, ki svoje beline skoraj nikdar ne
izgubi. Glavna kemična snov porcelana je kaolin –
morda imenovan po kitajskem griču Gaoling ... Vrhnjo glazuro so pozneje Kitajci izboljšali. Toda pravi
izumitelj arita-porcelana je Japonec Kakiémon: iz
sadeža kaki je pridobil barvo káki – bolj temnordečega tona z rahlimi odtenki svetlordeče barve – ki
jo je nanesel na beli porcelan. In sicer neločljivo.
Danes je mogoče najti poleg izvirne káki barve tudi
2018 – AM – MAJ

– enako neločljivo – temnomodro barvo; iz česa je
mi pa še nihče ni mogel odkriti ... Kmalu so nanesli
na porcelan budistična in šintoistična božanstva,
kakor so si si jih pač zamišljali pod indijskim in kitajskim vplivom.
Tržišča na Japonskem privabljajo – skoraj magnetično – svetišča. Naša skupina se odloči za skodelico
japonskega čaja; navadne vrste je poceni, a bolj
okusen in v lepi porcelanasti skodelici je dražji, toda
za jutranje osvežilo kot nalašč. Očvrščeni nadaljujemo pot v smeri sejmišča. Na nebu brez oblakov
se pojavi črn ptič podoben kragulju. Z druge strani
se pojavita enako črna, a manjša ptiča in večji črni
ptič ju takoj napade. Branita se in tako hitro, kot sta
se pojavila, izgineta.
Oh, koliko ljudi je že na sejmišču! Sklanjajo se
nad izdelki in skoraj prikrito švignejo z očmi po listku s cenami. Izdelki so lepo razporejeni na dolgih,
pogrnjenih mizah.
Čas je, da nekaj priznam: vedel sem, da so moji
sodelavci skoraj nori na te porcelanske umotvore;
precej dela smo imeli, nekaj uspehov, še več neuspe151
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hov ... Do mesteca Arita ni bilo daleč, neuspehi nam
niso zamračili obrazov; up na porcelansko umetnino
– ne predrago na sejmu – nam je raztegnil ustnice v
vedrino in smehljaje. V srce sem skril odločitev, da
nič ne kupim; kot sovražnik komunističnega sistema
vladanja Slovenije sem bil na črni listi in nihče mi ni
mogel zagotoviti varne pošiljke domačim. Na robu
sejma je stalo veliko poslopje; zmenimo se, da se
ob njem dobimo najpozneje po dveh urah. Če se vsi
znajdemo prej, pa še boljše!
Pred menoj je na mizi čudovito lep vrček: na
belem porcelanu se magično rdeče – v káki barvi
– svetlika budistična boginja Kánnon, oblečena v
krasen, lahkoten kimono; tako živahno je naslikana,
kot da bi vsak trenutek bila pripravljena oditi na ples.
To budistično božanstvo sem imenoval boginjo,
tako kot to dela večina Japoncev in Japonk, kjer  
živim v Tokiu (pri otrocih v zavetišču). Dejansko gre
za moško indijsko budistično božanstvo z imenon
Ávalokítešvara, ki se je preko kitajskega budizma
spremenil v boginjo usmiljenja, posebno na Japonskem. Ljudje se zatekajo k njej v raznih potrebah,
najbolj pa s prošnjo za srečno večno življenje.
Z vrčkom boginje v rokah stojim ob mizi in občudujem umetnino. Idealen vrček, si mislim in ga
kar ne morem dati iz rok. Zdaj šele opazim ob sebi
starejšo Japonko v preprostem, a lepo šatiranem
kimonu, ki me prijazno nagovori:
»Oprostite, prosim, da si upam govoriti. Že dalj
časa vas opazujem, s kakšnim občudovanjem držite v rokah vrček s krasno sliko boginje Kánnon. Ali
uživate sliko z budističnim čustvom?«
Priklonim se ji:
»Hvala za pozornost. Občudujem umetnino, toda
jaz sem kristjan.«
Gospa se nasmehne:
»Meni je ljubezniva boginja že večkrat pomagala v
stiski. Že nekaj časa hodim od mize do mize, a tako
lepega vrčka kot je ta, ki ga držite v rokah, nisem
našla. Boginja vas ima posebno rada, ker ste edini,
ki se vam je odkrila. Kamorkoli jo odnesete domov,
jo imejte radi – pomagala vam bo.«
Odkimam in smehljaje položim vrček na mizo
pred njo:
»Gospa, kupite si vrček, ne odlašajte. Zdi se, da
enakega danes na tem sejmu ni.«
Vsa srečna vzame vrček v roko, jaz pa nadaljujem:

»Mi, kristjanim imamo radi Kristusovo mater Marijo, ki je res živela na tem svetu in ko je umrla, je
bila vzeta v nebesa; tam živi in nam pomaga, kadar
jo prosimo za pomoč.«
Gospa z vrčkom v roki se mi prikloni in reče:
»Iskrena hvala, da ste mi prepustili vrček. Želim
vam srečno pot domov!«
Tudi jaz se ji priklonim v pozdrav:
»Če boste kdaj v stiski in vam boginja Kannon
ne bo mogla pomagati, se obrnite k naši Mariji (v
japonščini María-sáma).«
Časa je bilo še dovolj na razpolago in počasi se
premikam od mize do mize. Začenjajo se zgrinjati
množice, a je vse lepo urejeno, tako da s prostorom
med mizami ni problema.
Naenkrat zaslišim:
»Kósu šímpusáma!« (Po naše: Častiti gospod
Kos! Tako naslavljamo misijonarje po celi Japonski).
Kdo me kliče? Naproti mi prihiti mlada Japonka.
Takoj se je spomnim. Čízue (po naše pisano). Med
drugo svetovno vojsko je izgubila celo družino v Tokiu. Rešilo jo je delo v podzemeljski tovarni orožja,
kjer je delala namesto bolnega očeta. Takrat je bila
v zadnjem letu japonske osnovne šole. Seževa si v
roke. V Tokiu je živela pri sestrah, kamor sem hodil
maševat; pri njih je postala katoličanka. In luštkano
dekle je postala.
»Tukaj v Arita?« jo začudeno vprašam.
Ona pa:
»Sestre so odkrile moje sorodnike v Nagasakiju.«
»V Nagasakiju?«
»Živeli so za nagasaškimi griči in jih atomska
bomba ni dosegla. V Arita so po vojski iskali delavce;
sorodniki so tako našli delo v porcelanski industriji
in me povabili, da živimo skupaj, saj nas je zdaj
tako malo.
»Te smem vprašati: imaš v nedeljo možnost za
sveto mašo?«
Nasmehne se:
»Malce daleč je do cerkve, ampak rada grem.
Domači niso kristjani, a jih zanima naša vera. Posebno so hvaležni sestram v Tokiu, povabili so jih
že na obisk.«
Ne spominjam se več ostalih podrobnosti pogovora, to pa vem, da sem opazil nekaj kakor drobno
solzo v očeh, ko sem ji obljubil:
»Krasno krščansko ime imaš, Čízue: Marija! Njej
te bom zmeraj priporočal.«

SVAZILAND
otroške neveste
Poroke odraslih moških z dekleti, ki so še otroci,
so še vedno velik problem v svetu. Ocene govore o
70 milijonih žensk med 20 in 24 letom starosti, ki
so se morale poročiti, preden so dopolnile 18 let. Od
teh jih je bilo okrog 23 milijonov prisiljenih v poroko
pred 15. letom starosti. Posledica je, da vsako leto
umre 50.000 deklet med 15. in 19 letom starosti v
času nosečnosti ali ob porodu. V Svazilandu sicer
obstoja nov zakon za varstvo nedoletnih, vendar ga
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ne spoštujejo, ampak ga celo “prilagajajo” za posamezne primere. Če se na primer moški odloči po
tradicionalnem obredu in starši neveste nimajo nič
proti, oblast ne more kazensko preganjati nikogar.
Najrevnejše družine se pogosto odrečejo lastnim
hčerkam v zameno za živino ali denar, ne brigajo
se pa za hude psihološke in socialne probleme, ki
jih bodo imele prisiljene neveste. Ostale bodo brez
osnovne izobrazbe, ker se bodo morale ukvarjati
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z domačimi deli. Poleg tega te prezgodnje poroke
povzročajo širjenje aidsa. Svazilandski kralj je sicer
leta 2011 razglasil zakon, po katerem dekleta do 24.
leta ne smejo imeti spolnih odnosov, kljub temu pa

je tam delež aidsa najvišji na svetu. Očitno še vedno
pričakujejo, da si ob dekretu, ki ga je razglasila najvišja oblast, lahko umijejo roke, zanemarijo vzgojo
in puste stvari teči po svoje. Agencija Misna.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

CERAR NI ODSTOPIL:

KUČA N JE VODO POTEGNI L
Odstop predsednika vlade Cerarja in s tem vse vlade je star že več kot mesec dni. Dejstvo, da so “predčasne” volitve razpisane za začetek junija,
torej komaj kaj pred terminom za redne volitve, takoj pove, da tu nekaj smrdi. Ne morem pomagati, ampak karkoli je storila Cerarjeva vlada, je prej
ali slej zasmrdelo, pa naj gre tu za krajo davkoplačevalskega denarja, s katerim je vlada financirala propagandni stroj pred referendumom o drugem
tiru, ali pa za stotisočevrsko maketo kot kuliso za Cerarjevo fotografijo in za do zdaj še neznano vsoto za zdravstveno reformo Cerarjeve ministrice
Milojke Kolar. Zato je pravilno zaključila Simona Toplak v Financah: »Cerarja ob drugem tiru zares spremlja nesreča. Božja kazen. Zato, ker je projekt
drugega tira za 1,4 milijarde evrov točno tak kot maketa. Ni namenjen splošnim koristim, ampak razdeljevanju davkoplačevalskega denarja. Nismo
proti razvoju Slovenije, smo pa proti temu, da razvoj Slovenije in gospodarsko rast poganja korupcija. Smo za to, da država spoštuje davkoplačevalski
denar, ne pa, da nam ga krade. Sicer je pa zadevo Janez Janša ocenil v Reporterju pod naslovom “Cerar z odstopom beži pred odgovornostjo, strah ga
je odkritij preiskovalnih komisij”.
Predsednik SDS Janez Janša ocenjuje, da je odstop premierja Mira
Cerarja posledica razkritij na komisiji za nadzor proračuna, da Hrvaška
rubi premoženje NLB, in strahu pred obravnavo poročil preiskovalnih
komisij DZ glede žilnih opornic, bančne luknje in Teš 6. Za referendum
o drugem tiru predlaga, da se izvede skupaj z volitvami v DZ.
Janša namreč ne verjame pojasnilom, da je bila zadnja kaplja čez
rop, zaradi katere je odstopil Cerar, razveljavitev referenduma o drugem
tiru. »V to kapljo nekoliko dvomimo, ker se je že nekaj dni prej vedelo,
kakšna bo odločitev vrhovnega sodišča. O tem se je na veliko govorilo
po hodnikih sodnih palač. Dopuščam pa možnost, da predsednik vlade
tem informacijam ni verjel,« je dejal na novinarski konferenci.
Po Janševi oceni so bila pravi razlog za odstop razkritja na komisiji
DZ za nadzor proračuna prejšnji teden, »na kateri smo izvedeli, da v nasprotju z zakonodajo in dvema mednarodnima sporazumoma Hrvaška
rubi premoženje NLB in da se to dogaja že od leta 2015.« »Izvedeli smo
tudi, da je bil vrh koalicije o tem ves čas obveščen, da je banka prosila
za zaščito, a se ni zgodilo nič,« je dejal. Odstop je tako po Janševi oceni
beg pred odgovornostjo v tej zadevi.
Drugi motiv za odstop pa je po besedah predsednika SDS strah pred
obravnavo poročil preiskovalnih komisij DZ, “ki so praktično na mizi”.
»Že po tem, kar smo lahko javno izvedeli iz dela teh komisij, je jasno,
da nekaterim vladnim strukturam, še bolj pa tistim, ki stojijo za njimi,
ne ustreza, da bi DZ obravnaval ta poročila,« je dejal. Dodal je, da bodo

zato v SDS naredili vse, da do obravnav pride.
Glede volitev Janša meni, da bi bilo najbolje, da so na datum, ki je
do zdaj veljal za najbolj verjeten, to je 10. junija. Skupaj z njim bi bilo
po njegovem mnenju racionalno izvesti tudi ponovitev referenduma
o drugem tiru. Tega bi bilo po Janševih besedah sicer mogoče izvesti
tudi skupaj z lokalnimi volitvami jeseni, a je zanj bolj primeren 10.
junij. »Predvsem z vidika zaščite žepov davkoplačevalcev, saj vsak dan
poslušamo, kako je podjetje 2TDK sprejelo nove zadolžitve, podpisalo
nove pogodbe in zapravilo nov denar,« je dodal.
Sam tudi meni, da odstop Cerarja ne bi smel povzročiti, »da bomo
na volitve tako kot leta 2011 in 2014 odšli v nekem vzdušju izrednega
stanja, medtem ko bo razprava o temeljnih težavah ostala v ozadju.«
Povedal je še, da so zbrali dovolj podpisov za izredno sejo, na kateri
bi DZ obravnaval ustavni zakon za zaščito NLB. »Veseli smo, da so zahtevo
za izredno sejo podpisali tudi nekateri dodatni poslanci, ne le poslanci
SDS in NSi,« je dejal. Omenjeni stranki sta namreč predlog ustavnega
zakona pripravili in vložili v parlamentarno procedur.
»Pričakujemo dvotretjinsko podporo, pričakujemo resno obravnavo
tega predloga, odprti smo za morebitne dopolnitve,« je dejal Janša.
Niso pa v SDS odprti »za zavlačevanje, še posebej v smislu da se to
temo pusti prihodnji vladi.« V tem času bodo namreč lahko Slovenija in
davkoplačevalci dodatno oškodovani, je ocenil in spomnil, da nad NLB
visi za 430 milijonov evrov morebitnih dodatnih obveznosti.

Preden se podamo malo globlje v Cerarjevo “hiševanje”, je vredno pogledati enega glavnih odmevov na njego odstop. Zapisal ga je Peter Truden in
objavil na Nova24TV pod naslovom “Kaj pravijo ljudje o odstopu Cerarja”. Ugotovitev je že v prvem stavku besedila:
Ni Miro odstopil, Milan (Kučan) je vodo potegnil! Včerajšnji odstop Mira
Cerarja z mesta predsednika vlade je sprožil tudi odziv različnih mnenj
uporabnikov socialnega omrežja Twitter, glavnega poligona za izražanje
političnih stališč. »Ni Mirko odstopil, Milan je vodo potegnil,« se je glasil
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tvit uporabnika, ki nakazuje, da se mnogi zavedajo, da je Cerarjev rok
uporabe potekel, ko so tako hotele “stare sile” oziroma strici iz ozadja, ki
vlečejo glavne politične niti, kar je v odstopni izjavi omenil tudi sam Cerar.
Vlogo stricev iz ozadja kot glavnih “playerjev” političnih igric, ki
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nastavljajo in odstavljajo predsednike vlade Republike Slovenije, in
da živimo v državi, kjer je demokracija zgolj privid, je prvi omenil
predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, ki ob razglasitvi
sodbe vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o 2. tiru zaslug ni
pripisal toliko Viliju Kovačiču, temveč je po njegovem mnenju vrhovno
sodišče zgolj asistiralo globoki državi in vladi “zabilo še zadnji, vnaprej
pripravljen žebelj v krsto”. Če želijo centri moči iz ozadja na volitvah
postaviti nov obraz, morajo čim bolj diskreditirati dotedanjo marioneto

in razočarane volivce preseliti od starega k novemu obrazu. Strah pred
krepitvijo desnice je namreč prevelik.
Da teorija o stricih iz ozadja ni iz trte zvita, pove tudi mnenje
zamrznjenega vidnega člana Židanove stranke SD Aljuša Pertinača, ki
je zapisal, da je Miro Cerar odšel zato, »ker ni uspel zagotoviti globoki
državi, da bi nemoteno nadaljevala posle s tiri, maketami, medicinsko
opremo itd. Zrušilo ga ni vrhovno sodišče, ne koalicija, še manj Vili Kovačič. Zrušili so ga tisti, ki so ga ustoličili. Centri moči tranzicijske levice.«

Kot vse kaže, je dokaj jasno, kdo gospodari s slovenskimi vladami – tisti, ki v slovenski državi vidijo zgolj blagajno za svoj žep. Ne briga jih ne država,
ne ljudje, ampak zgolj to, da skrbijo zase in za svoje potomce. Tudi imena niso več nobena tajnost, ko je bilo to še pred nekaj leti. Dobro vemo, da je na
čelu vsega Milan Kučan, ostale pa najdemo v imeniku članov Foruma 21. Zdi se, da nemalo Slovencev sprašuje, kakor je v 1. stoletju pred Kristusom
v Rimu vprašal Cicero v svojem znanem govoru v senatu, naperjenem proti Katilinu, senatorju, ki je podtalno rovaril z namenom spodnesti rimsko
republiko: »Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra – Kako dolgo boš še zlorabljal, Katilina, našo potrpežljivost?« Rimu je potrpežljivost
pošla in v končnem spopadu je Katilina častno umrl na bojnem polju kot junak za svojo idejo. Tudi Slovencem bo pošla potrpežljivost, le da ne bodo
imeli ljudi, ki bi padli za svojo idejo, saj je nimajo in jim gre samo za denar.
V svoji dokaj patetičnii odstopni izjavi je bil Cerar vsaj toliko pošten (naj rečemo: pogumen?),da je med razlogi za odstopo omenil tudi “stare sile”
in strah, da bi bila Slovenija pred rednimi volitvami popolnoma izropana. Dr. Helena Jaklitch je v Slovenskem času, prilogi Družine 18. marca odstopno
izjavo takole komentiralanjegove odstopne besede: »Oblast vračam v vaše roke.«
S temi besedami se je Miro Cerar poslovil z mesta predsednika
vlade. Oblast, ki so mu jo pred slabimi štirimi leti varuhi starega reda
podarili, torej vrača nazaj nam, volivcem. Nič ne bo pomagalo, če bomo
zdaj v udobju domačega kavča zgolj resignirano ugotavljali, da nam je
ta novi obraz, ki je pred zadnjimi državnozborskimi volitvami obljubljal
moralno prenovo Slovenije, prinesel le še več korupcije in še večji moralni
razkroj države. Potrebno se je vzeti v roke, se angažirati in se odpraviti
na volišča. Zdaj imamo namreč resnično zopet priložnost, da naredimo
nekaj dobrega za našo državo.
Toda, kot smo že navajeni, pri nas odprava na volišča še ni jamstvo
za spremembo na bolje. Začelo se je že leta 1990, ko je mali mož z
modrimi očmi in partijskim pedigrejem premagal človeka, ki je z vsem
srcem verjel v demokracijo, in to samo zato, ker je znal volivcem govoriti
prave besede. Da samostojna in demokratična Slovenija ni bila njegova
intimna izbira, so volivci preslišali oz. mediji, ki so malemu možu jedli
iz roke, niso posebej izpostavljali. Tudi na naslednjih volitvah so ljudje
nekritično sprejemali kandidate, ki jih je prednje postavljala kontinuiteta. Ko se je stvar vendarle nekoliko izpela (vmes se je zgodil še za
kontinuiteto silno boleč štiriletni mandat, v katerem so imele nekaj več
besede pomladne stranke), so strici iz ozadja poiskali nove prijeme za
nagovarjanje množic. Ugotovili so, da je povprečen slovenski volivec
silno dojemljiv za nove obraze. Torej so nam kot po tekočem traku
ponujali nove obraze in nove stranke, ki pa niso prinesle nič novega,
temveč so le omogočale ohranjanje monopolov preteklosti. Tudi pri
sedanjih volitvah se obeta enako, čeprav, vsaj tako se zdi, so bili tokrat
nekoliko prehitri, saj novi obraz vendarle ne bo več čisto nov in volivcu
popolnoma neznan. Za demokrata, za katoličana pa še toliko bolj, je
tako bistveno, da tokrat že ve, da novi obraz resda nastopa pri maši, toda
obenem podpira evtanazijo, pravico do splava in posvojitev otrok od
istospolnih partnerjev. Samoumevno se mu zdi ohranjanje privilegijev

borcev ter drugorazrednost tistih, ki jim bere berilo. Prepričan je, da je v
Sloveniji po drugi svetovni vojni zavladala svoboda, in verjame v obstoj
tretjega spola. Ob takem pogledu na svet, ki nima prav dosti skupnega
s katoliškim pogledom, bi se moral katoličan le vprašati, ali res želi in
more oziroma ali sploh sme dati glas takemu kandidatu.
Zdi se, da stare sile, ki »enostavno ne dopustijo, da bi delali za
prihodnje generacije, pač pa jih zanima le lastna, partikularna korist«,
niso čisto prepričane, ali bo tudi tokrat trik z novim obrazom tako uspešen, čeprav ga skrbno umeščajo na prva mesta javnomnenjskih anket.
Toda še bolj kot to bi nas moralo zanimati, kdo so te stare sile oz. old
boysi oz. strici iz ozadja, ki jim nikoli ne dajo konkretnih imen, čeprav
bi bilo to zelo zdravilno za vse naivneže, ki misijo, da Sloveniji dejansko
vladajo novi obrazi. Več kot očitno so skriti v strankah, ki koreninijo v
idejah komunistične partije in so praktično neprekinjeno na oblasti že
sedemdeset let ter obvladujejo ne le politični, temveč tudi medijski,
šolski, kulturni in gospodarski prostor. In prav te stranke nam zopet
obljubljajo, da bodo delale v korist ljudi. Oprostite, toda kako naj jim
verjamemo, da bodo delale v korist vseh ljudi, če tega niso delale vsa
ta desetletja, ko so na oblasti?
Ostane nam torej samo eno. Resnično vzemimo oblast v svoje roke
in pojdimo na volitve. Naj nihče ne ostane doma. Toda ne bodimo
znova naivni in ne dajajmo glasu novim obrazom, ki jih nastavljajo
stare sile. Dajmo tokrat priložnost tistim, ki izhajajo iz demokratičnega,
pomladnega prostora. Ki so se s svojim delom že dokazali. Ki resnično
verjamejo v Slovenijo in v njeno prihodnost. Ko zadnje tedne opazujemo,
kako pomladne stranke zopet iščejo skupen jezik in možnosti skupnega
sodelovanja, se dejansko tudi na tej strani poraja nov optimizem, da
nam vendarle lahko uspe. In čeprav Cerar s puhlico iz naslova članka
verjetno ni mislil pomladnega tabora, nam volitve vseeno ponujajo
priložnost za spremembe. Izkoristimo jo!

Da je Cerara strah odgovarjati spričo rezultatov, do katerih je prišla parlamentarna komisija pod vodstvom dr Anžeta Logarja je razvidno iz naslednjega
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povzetka rezultatov komisije, kot je bil objavljen na Nova24TV. Povzetek je pravzaprav v naslovu prispevka: “Slovenija je otok, kjer se da sprocesirati
mafijske posle. Udbovska okupacija vdrla v slovenski bančni in zdravstveni sistem in v tranziciji znova zagospodarila v državi”.
Gostje pogovornega večera z naslovom: Zakaj so parlamentarne
preiskovalne komisije nevarne?, ki je potekal v Šentjurju, so bili
predsednika parlamentarnih komisij Jelka Godec in dr. Anže Logar
ter priznani ekonomist in strokovni sodelavec preiskovalnih komisij
mag. Rado Pezdir. Govorili so o pritiskih na preiskovanje kriminala v
bankah in zdravstvu in sklepnih ugotovitvah, ki bi marsikoga morale
pretresti. »Izkazalo se je, da je udbovska grupacija vdrla tako v slovenski
bančni sistem kot v medicinski sektor in tudi na področje medijev, hkrati
pa je bila nasilno prisotna v slovenski privatizaciji,« je razkril Pezdir, ki
pravi, da predvsem po zaslugi dr. Logarja in Godčeve vse to ni več urbana
legenda, »ampak je jasno dokazano omrežje, ki se je čez tranzicijo vrnilo
in je spet zagospodarilo v državi.«
V uvodu so spregovorili o onemogočanju dela preiskovalnih komisij
in pritiskih, ki so jih bili v tem času deležni. Jelka Godec je dejala, da so
se prvi pritiski začeli že pred ustanovitvijo njene preiskovalne komisije
s strani odvetnika Mladine, ki je v primeru nadaljevanja obravnave te
tematike zagrozil s tožbami. Nedavno pa je nekdanji minister Borut
Miklavčič v pismu izrazil svoje ogorčenje nad, po njegovi oceni, blatenjem preiskovalne komisije v zaključnem poročilu, ki naj bi imelo za
posledico celo obisk kriminalistov. A kot je poudarila Godčeva, poročilo
še ni bilo poslano iz državnega zbora, tako da obisk kriminalistov ne
more biti posledica tega.
Dr. Anže Logar se je dotaknil številnih poskusov oteževanja dela
njegove preiskovalne komisije. Pogosto se je dogajalo sklicevanje
izrednih sej Državnega zbora RS ravno v času, ko so bila že sklicana
zaslišanja preiskovalne komisije. Podobno je bilo na dan zaslišanja
predsednika republike, ko je predsednik DZ dr. Milan Brglez eno uro
trajajočo izredno sejo sklical ravno v tistem času, s čimer je povzročil
prekinitev neposrednega prenosa zaslišanja ravno, ko je to postalo
zanimivo. Podobno nagajanje se nadaljuje tudi sedaj, ko želi Brglez
izredno sejo za obravnavo končnega poročila sklicati za 26. april, torej tik
pred napovedanim razpustom parlamenta. Vse, da bi se pomen njenih
zaključkov čim bolj zmanjšalo in razpravo v javnosti skrčilo.
Udba povsem zagospodarila
v bančnem in zdravstvenem sistemu
Raziskovalec arhivov in strokovni sodelavec Logarjeve komisije Rado
Pezdir je ocenil, da sta Jelka Godec in dr. Anže Logar »opravila izjemno
analitično delo. Poročili razkrivata stvari, ki jih nismo mogli niti slutiti.« Prepričan je, da se je pri delu preiskovalnih komisij razkril celoten
obseg prepletanja udbovskega kapitala. V nadaljevanju je orisal nekaj
osnovnih premis delovanja te globoke države: »Udbovski kapital se je
selil v bančni sistem, predvsem v hčerinsko firmo NLB v Švici, to je NLB
InterFinanz.« Pri preiskovanju nepravilnosti pri nabavi žilnih upornic
je bilo nato ugotovljeno, da tukaj nastaja presečna množica iz istega
miljeja, kot je prišel udbovski NLB InterFinanz. Pojasnil je, da je leta
1951 s kapitalom SDV ustanovljen Safti leta 1990 ustanovil offshore
firmo v Luksemburgu – firmo Proteus, ta je naredila Proteus Finanz v
Zürichu, kar je prevzela NLB in iz tega naredila NLB InterFinanz. Hkrati
pa so po njegovih besedah kraki tega luksemburškega offshore podjetja
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šli preko Kmečke banke do Mark Medicala, Mladine in še celega kupa
slovenskih podjetij. »Izkazalo se je, da je ta SDV-jevska grupacija vdrla
tako v slovenski bančni sistem kot v medicinski sektor in tudi na področje
medijev, hkrati pa je bila nasilno prisotna v slovenski privatizaciji,« je bil
jasen mag. Pezdir, ki pravi, da predvsem po zaslugi dr. Logarja in Godčeve
vse to ni več urbana legenda, »ampak je jasno dokazano omrežje, ki se
je čez tranzicijo vrnilo in je spet zagospodarilo v državi.«
V nadaljevanju so se sogovorniki dotaknili nekaterih konkretnih
ugotovitev. Jelka Godec je poudarila, da je UKC Ljubljana v letih 2008 do
2010 nabavila za 2,5 milijona evrov žilnih opornic brez osnove v javnem
razpisu, ob tem, da je meja za izvedbo javnega razpisa 20.000 evrov.
Prav tako se je izkazalo, da v Ljubljani manjka okoli 130 stentov, kar ni
zanemarljivo, če vemo, da smo za vsakega odšteli okoli 1.000 evrov.
Preiskovalne komisije so se pri svojem delu pogosto soočale s tem,
da jim banke ali druge institucije niso predajale zahtevanih dokumentov, sodišča pa so jih pri tem podprla. A dr. Logar se je odločil, da je s to
prakso potrebno presekati, saj imajo preiskovalne komisije utemeljitev
v Ustavi RS, pooblastila so enakovredna sodni veji oblasti, le zato, ker
same niso sodna veja oblasti, to zanje izvaja sodišče. Sodnica Deša
Cener je z zahtevo za oceno ustavnosti računala na to, da bo ustavno
sodišče odločilo enako, kot je bilo stališče njenih nadrejenih, a je bila
po sedmih mesecih soočena z realnostjo, da četudi je sodnica, mora
upoštevati Ustavo RS. Je pa ta prosti tek sedmih mesecev v primeru
preiskovalne komisije dr. Logarja pomenil to, da je zmanjkalo časa za
podroben pregled Banke Celje in Abanke.
Slovenija je otok, kjer se da procesirati mafijske posle
Spregovorili so tudi o razsežnostih zgodbe o pranju milijarde evrov
iranskega denarja. Dr. Logar ocenjuje, da so vse institucije, ki so bile
odgovorne za preiskavo teh malverzacij, namenoma zatajile, zato je
prepričan, da bi bilo treba institucije, ki so namenjene nadzoru, pretresti
– vključno z obveščevalno agencijo –, jih resetirati in ponovno zagnati.
Ta dogodek je po njegovi oceni pokazal, »kaj se lahko z državo zgodi, če
imajo tisti, o katerih se nič ne ve, ki ne obstajajo, takšno moč, da lahko
plasirajo denar države, ki je pod embargom, v plačilni sistem EU, ki je
načeloma zavarovan proti takemu denarju. Če je 22-letni Iranec v eni od
sosednjih držav v roku 7 mesecev na svoj račun prejel 1,2 milijona evrov,
in je po drugem nakazilu Urad za preprečevanje pranja denarja urgiral
pri banki ter zahteval zaprtje tega računa, medtem ko se pri nas izvede
30.000 transakcij preko državne banke, ki so prišle iz države z rizikom,
torej iz Irana oz. posredno iz Irana, in se ni nič ukrepalo, to pomeni,
da je Slovenija otok, kjer se, če poznaš prave ljudi, da sprocesirati tudi
mafijske posle.« Ta primer je tako izjemen, da je pljusknil preko meja
Slovenije, da se je z njim ukvarjal celo Evropski parlament.
Mag. Pezdir je pojasnil, da je preiskovalna komisija, ki preiskuje
pranje denarja v NLB, v fazi pisanja zaključnega poročila. Dejal je, da
je ta zgodba zares grozljiva in razkriva vse razsežnosti globoke države,
in ga resnično skrbi, v kakšni državi živimo, ker kot izgleda, stvari niso
bile naključne.
Sogovorniki so si bili edini, da bi celotna poročila preiskovalnih ko155
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misij, v katerih se obravnava upravljanje z javnim denarjem, morala biti
javna. Na ta način bi ljudje dobili dejanski vpogled v konkretne dokaze.
Dr. Anže Logar je dopolnil, da bo odprava bančne tajnosti za banke, ki
smo jih sanirali z davkoplačevalskim denarjem, eden od prvih ukrepov
vlade, v kateri bo imela odločilno vlogo SDS. Levica tudi s pomočjo
paradržave oblasti ne da rada iz rok. Vse naredi, da je ne izpusti, a ena
stvar je še bolj pomembna kot oblast: NLB. Zato Anže Logar pravi: Dokler
bo NLB v državni lasti, bo denarnica za paradržavo odprta.
Jelka Godec je spregovorila o problemih nepreganjanja nezakonitosti v zdravstvu in izpostavila šefa specializiranega državnega tožilstva
Harija Furlana, ki je po njeni oceni tam zato, da dogajanje ščiti, njegova
ponovna potrditev za nov mandat na čelu SDT pa bi bilo norčevanje iz
države in državljanov.
Rezultat komisije je pokazal tudi, kdo je človek in kdo ni
In kaj je bistvena dodana vrednost parlamentarnih preiskovalnih

komisij? Dr. Anže Logar odgovarja: »Preiskovalna komisija ima utemeljitev v ustavi, je resna zadeva in kaže predvsem na to, kako tisti, ki so
zaslišani, razumejo demokratični sistem. Tisti, ki se ‘ne spomni’, ga očitno
ne, to pa nam davkoplačevalcem pove, kakšen človek je to. Ta človek je
nekoč vodil neko banko in ta človek je izkopal vsakemu od nas 2.500
evrov, pa se za to ne čuti niti malo odgovornega. A je to človek kot vi,
ali je to pokvarjen človek? Če je kaj, je to rezultat preiskovalne komisije.
Da veste, da smo normalni ljudje in da obstajajo tisti, ki izkoriščajo normalne ljudi. Če je še pet let nazaj veljalo, da so to ugledni gospodje, ki
jih je treba spoštovati in v njihove odločitve ne smemo dvomiti, danes
veste, da to ni res. Da je treba spoštovati vas, ker ste vi s svojim delom
ustvarili to državo, oni pa so se samo nekam ‘prisvaljkali’ s pomočjo
paradržave in kradli.«
Dogodek je potekal v organizaciji Delavske zveze SDS, moderirala
pa ga je predsednica Delavske zveze mag. Mojca Inkret.

Sklepne Logarjeve besede torej razkrijejo karte: »Da veste, da smo normalni ljudje in da obstajajo tisti, ki izkoriščajo normalne ljudi. Če je še pet
let nazaj veljalo, da so to ugledni gospodje, ki jih je treba spoštovati in v njihove odločitve ne smemo dvomiti, danes veste, da to ni res. Da je treba
spoštovati vas, ker ste vi s svojim delom ustvarili to državo, oni pa so se samo nekam ‘prisvaljkali’ s pomočjo paradržave in kradli.« Logar kot olikan
gospod ni niti poskušal najti prave oznake za te “gospode”, sicer pa misim, da je tudi Slovar Slovenskega Jezika nima. Reči, da so “razbojniki”, “barabe”,
“tatovi”, “roparji” je pač premalo. Bolj zanimivo je, kako zdaj poskušajo na volitvah dobiti glasove za svojo lutko s tem, da so iznašli novega “zveličarja”.
Kako to zgleda, je na Nova24TV popisala Zlata Krašovec pod naslovom “In na tebi, Marjan, bom zidal svojo prevaro”.
Kako prepoznamo razliko med resničnimi kristjani in tistimi, ki to
niso? Odgovor ni preprost in ne domišljam si, da ga je mogoče podati
v kratkem zapisu. Zato naj za potrebe te kolumne izpostavim samo en
kriterij: za kristjane je mesija že prišel in čakamo samo še na njegov
drugi prihod, preostali pa mesijo šele pričakujejo. Upoštevaje ta kriterij
je v Sloveniji vsaj tretjina volivcev, ki upajo, da so vsakokratne volitve
trenutek prihoda težko pričakovanega mesije. Zdaj bo pa res, toliko da
ni že tu – si mislijo in mu s palmovimi vejami v rokah tečejo naproti.
Nič ne de, če prvi (Janković) ni bil pravi, in se je drugi (Cerar) izkazal za
lažnega, bo pa tretji resnični, od neba poslani odrešenik.
To njihovo naivno hrepenenje znajo tisti, ki vlečejo nitke iz ozadja,
dobro izkoristiti. Nebo nad Murglami zmeraj znova poskrbi, da se
sanjajoči volivci ne zbudijo prehitro in da njihov izbranec kolikor toliko
trdno zajaha oblast, še preden je prevara razkrita in so oči razočaranih
volivcev znova zazrte v prihodnost v pričakovanju novega mesije.
Novi mesija. Šolan igralec. Nesmrtni Serpentinšek.
Ker za tisti del volilnega telesa, ki se prišteva med kristjane, ni
nepomembno, kakšen odnos ima prihajajoči mesija do vere in verujočih, pobiralci volilnih glasov tudi zanje vsakokrat pripravijo kakšen
bonbonček. Ko je na prvih predsedniških volitvah Pučnik povedal,
da ne pripada kaki veroizpovedi, je Kučan hitel razkrivati domnevno
protestantske korenine. Verniki bodo to raje kupili kot brezverca, si je
mislil. Pri mnogih je vžgalo. O Cerarju so pred volitvami krožile govorice,
kako veren kristjan je. K maši ga vidijo hoditi in celo za farna oznanila
kdaj pa kdaj kaj napiše o etiki in morali … Nočem trditi, da se je samo
sprenevedal. Zavedam se namreč, da “njih vero edino Ti poznaš”. Prav
gotovo pa je s svojim nastopanjem dosegel, da je lep del volilnega
telesa prepozno opazil, da vero dojema zelo intimno (če sploh). Položaj
zasebnih šol, tudi katoliških, bi se v njegovem mandatu celo poslab156

šal, če tega ne bi preprečil kanček razuma v parlamentu. O teži, ki jo
odhajajoči mesija pripisuje zakramentu svetega zakona, pa raje sploh
ne razpravljam. Povedati želim le, da se pred volitvami, tudi ko gre za
vprašanje veroizpovedi, ne gre zanašati na zunanji videz. Vemo namreč:
»In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje
po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. Resnično,
povem vam: Dobili so svoje plačilo« (Mt 6,5).
In že je tu Marjan Šarec. Dokaz, da se kljub mnogim preteklim
izkušnjam snovalci predvolilnih igric lahko zanesejo na slab spomin in
še slabšo presojo volilnega telesa. Če bi ne bilo tako, ne bi vedno znova
uporabili istega trika. Tako pa je pred nami: novi mesija. Šolan igralec.
Nesmrtni Serpentinšek. Bralec mašnih beril. (Neslavna epizoda s poimenovanjem knjižnice po Francetu Balantiču je kajpada pozabljena.)
In veliki poznavalec teologije, ki je ugotovil nič manj kot to, da je bil
Jezus Kristus edini pravi socialist. In samo to je še manjkalo, da bi se
oglasil Jezus in mu dejal: »Blagor ti, Marjan, sin levice, kajti tega ti nista
razodela meso in kri, ampak tvoj stvarnik, ki je v Murglah.«
Ali se Šarec zaveda ali ne, kaj ga čaka na koncu?
Bilo bi smešno, ko bi ne bilo nevarno. Čeprav daleč od resnice – Jezus
namreč v središče postavlja posameznika kot svobodno bitje, ki ga ljubi;
socializem pa uvaja prisilo kolektiva nad posameznikom, ki se ga znebi,
če postane moteč –, je Šarčeva izjava zelo priročna za predvolilni čas.
Komijem se z njo ni zameril, kristjane je pa tudi malce počehljal za ušesi.
Ko k temu dodamo še medijsko favoriziranje Šarca kot kandidata za
premierja, smo spet v nevarnosti, da “fašemo” nov obraz. Resda ne bo
trajalo večno. Ko bo svoje oddelal, ga bodo ti, ki so ga s pomočjo medijev
ustvarili, z njihovo pomočjo tudi pokončali. Ali se Šarec zaveda ali ne,
kaj ga čaka na koncu, je drugotno vprašanje. Najmanj, na kar lahko
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računa, je, da bo njegov “stvarnik” gotovo poskrbel za ustrezno plačilo.
Težava je v tem, da bo za Slovenijo izgubljeno ne le vsako leto, temveč

vsak mesec, ko bodo sile kontinuitete na njem zidale svojo prevaro. Zato
odprimo oči: volimo politika z izkušnjami, ne mesije.

Tu bi pravzaprav našo rubriko tega meseca lahko zaključili. Vendar doddajmo še nekaj uteži na tehtnico, ki bo ob volitvah potrebovala razliko med
vriščem in reklamo levičarjev ter komunistov na eni strani in presojami zdravega razuma na drugi. Nekaj takega je povedal Vinko Vasle pod naslovom
“Kratek kurz Kučanovega sovraštva” na Nova24TV.
Miro Cerar je res nekaj posebnega. Tako kot je odstopil on, odstopajo
samo še afriški diktatorji – se pravi na reverz. V tem smislu je Cerar neuvrščen, ker njegovega odstopa normalno ni mogoče uvrstiti nikamor.
Če odstopiš, pač greš, on pa ne – on ostaja še naprej in nikomur ne
pride na pamet niti to, da bi ga imenoval predsednik vlade v odstopu.
Ker to ni. On ni v odstopu, on je v resnici odstopil, dejansko pa ostaja.
Ne me zdaj spraševati po psihiatrični diagnozi tega odstopa, ker je še
veliko drugih zadev, ki bi jih bilo treba v zvezi z njim in s to medicinsko
vedo obrazložiti.
Recimo, kako je Miro Cerar sploh postal predsednik vlade. Politično
gledano tako, da se je Borut Pahor zameril Forumu 21, udbi in Milanu
Kučanu “jaz sem te nastavil”. Ne zato, ker je finančno in gospodarsko
državo spravil na kolena, Piranski zaliv pa v Savudrijsko valo, ampak
zato, ker je premalo naredil za zaščito mafijskih poslov, ker nanje se
res ne spozna. Kar pomeni, da Pahor države ni spravil na kant načrtno
in hote, ampak ker je bil to rezultat njegovega znanja. Enako kot v
primeru TEŠ-6, ko je zaupal, ne pa nadzoroval. Se pravi, Pahor ni imel
pojma in še danes ga nima. Glede na znanje slovenščine gre po njegovi
poti tudi njegov sin Luka.
Tako Pahor kot Cerar sta v resnici rezultat Kučanovega udbo-mafijskega krožka, ki na mesto vladajočih inštalira tiste, ki bodo najbolj
škodovali ljudstvu. Kučan je namreč zahrbtni nevoljeni suveren v državi,
ki ni bila njegova intimna opcija, in ima pravico, da se jezi na ljudstvo,
ki mu je to storilo. Še posebej, ker je vložil ves svoj trud, da do države
Slovenije ne bi prišlo in jo je dal razorožiti v najbolj kritičnih trenutkih.
Milan Kučan se je tako, zgodovinsko gledano, ljudstvu zelo dobro
maščeval in to počenja še danes. Najprej je njegova udbo-partijska
mafija inštalirala Janeza Drnovška, o čigar vlogi v skoraj dvanajstih
letih vladanja največ govori njegov psevdonim Dirty. Ki mu ga niso dali
nasprotniki, ampak njegovi LDS zavezniki. Viri pravijo, da ga je prvi tako
poimenoval Mile Šetinc. Takrat so se tudi umazani kadri LDS inštalirali
v vse pore žitja in bitja in ko je Drnovšek postal predsednik države, ker
Kučanu ni uspelo, da bi to bil še v četrto (in je Dirtyju to smrtno zameril),

je mafija prehodno inštalirala Toneta Ropa, enega največjih političnih
zgub v slovenski sodobni zgodovini. Če odmislimo upor ljudstva, ki je
kasneje na položaj predsednika vlade spravilo Janeza Janšo in desno
koalicijo, se je Kučan s to katastrofo, ki je pretila tudi v naslednjem
mandatu, odločil za Boruta Pahorja, ki ni dobro slišal, zato je bil preventivno zaradi vnetja ušesa opozorjen, da ne more solirati. Potem je
prišlo do znamenite božje poti k Jankoviću, ki je bil natur butast in mu
je Janša mimogrede speljal večino, račun za to pa so mu Murgle izstavile
v obliki Klemenčiča in Viranta. In je Kučan vse stavil na Alenko Bratušek,
o kateri ne bom rekel nič, ker bi to bilo nekavalirsko. Je pa smešno, da
postane predsednica vlade ženska, ki je magistrirala iz tekstila, ki dobro
vpija potenje, in ženska, ki je za vsako pot na tuje imela tri prevajalce.
Vsega tega v knjigi “V svojih čevljih” ni, ker je o njej pisal za denar.
V glavnem, na naslednjih volitvah je kazalo, da bo Janša spet
zmagal, zato so mu priredili sodno zabavo in ga spravili v zapor. In
tako pridemo do Mira Cerarja, ki je dejansko postal predsednik vlade po
afriško-diktatorskem zgledu: s konkurenco obračunajo na izmišljenem
sodnem procesu in jo zaprejo. V parlament je Cerar v glavnem pripeljal
del FDV-jevskih anarho-demokratov, ostalo pa je pobral s ceste in bo
zdaj na cesto tudi šlo. V vladi pa je po lastnih izjavah imel dva koalicijska
uda – Židana in Erjavca –, ki sta delala samo škodo, kar je smešno, ker
za škodo v koaliciji so potrebni trije. Psihične motnje odstopljenemu
Cerarju pa povzroča tudi sodstvo, ki mu je zminiralo drugi tir, saj je iz
njega naredilo dvojno osebnost, ki mora biti za in hkrati proti zakonu o
drugem tiru. Tako je Cerar postal živčna razvalina, ki niti pravne države
več ne razume in ki očitno ne ve več, kdo je. Resnici na ljubo se je to z
njim dogajalo ves čas mandata, pa tega ni opazil, drugi so pa kolegialno
ali pa privoščljivo o tem molčali.
Zdaj Kučan svoje kadrovsko maščevanja nad ljudstvom išče v Kamniku pri tipu, ki o ničemer nič ne ve. Za maščevanje je pa več kot idealen.
V rezervi je tudi Dejan Židan iz SD, kar bi bilo absolutno maščevanje, da
bi za predsednika vlade dobili agrarnega komunista, ki je kot kmetijski
minister uspel zatolči še tisto, kar je v kmetijstvu bilo dobro.

Piko na i je s svojo analizo postavl Mitja Iršič na Nova24TV pod naslovom “Kučanizacija Slovenije”.
Pred časom je Tamara Langus, ki se kiti z naslovom Digital communications consultant, social media manager at @VisitLjubljana and
@TurizemLJ – se pravi gospa, ki bi morala imeti po naravi dela kar
širok svetovnonazorski spekter –, na Twitterju pod sliko tajskih tržnic
zapisala naslednje:
»Par reči razčistimo. Vse tole NI Tajska. To je potrošniški cirkus, ki
ga domačini uprizarjajo zahodnjakom. Tajci tu ne jedo in ne kupujejo.
Prvič ga srečate na Khao San Road v Bangkoku in potem ga najdete
povsod, kjer so turisti.«
Nato pa je v nadaljnjem navalu pravičniške jeze ob sliki zahodnjaških
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barov dodala še naslednje:
»Tudi tole ni Tajska. To je nepotrebna zahodnjaška navlaka, ki jo
novodobni kolonialisti prinesejo s seboj, da se počutijo na svojem.
Mimogrede, italijanska restavracija je vsakič, ko grem mimo, polna
Italijanov.«
Kulturno obogatitev vidijo povsod,
razen če je kulturni donator zahodna civilizacija
Razložil sem ji, da je inkorporiranje elementov drugih kultur pomemben del tajske identitete. Njihova kultura je amalgamat indijske, mon-kmerske, mongolske in predvsem kitajske kulture. Zahodna kultura je le
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zadnja, ki je Tajcem dala svoj pečat – s tem, da jo Tajci izvajajo na povsem
samosvoj, “siamski” način. Največji in najbolj brutalni kolonizatorji na
Tajskem so bili tradicionalno Kitajci. Ni mi bilo jasno, kako je lahko povsem
brez težav sprejela jedi, ki so skoraj izključno kitajskega izvora, pisavo, ki
je indijsko-kmerskega izvora, tradicionalne tržnice, kjer se zbirajo le pravi
Tajci, ki so čista kopija južno-kitajskih iz province Guangdong, anime in
karaoke kulturo japonskega izvora, motile pa so jo le zahodne tržnice
in restavracije. Očitno tudi sama ni imela povsem razčiščenih pojmov,
od kod tak odpor do vsega zahodnega, saj je nekaj časa jalovo branila
svoje mlahavo domorodno stališče, nato pa povedala, da ji ni mar, kaj
si jaz mislim, in me blokirala. Tamara očitno vplive drugih kultur vidi kot
kulturno obogatitev, razen če je kulturni donator zahodna civilizacija,
potem pa je ta odveč, kičasta, invazivna, nepotrebna. Češ, kaj se sploh
gremo mi, zahodnjaki, z našim multikulti, pustimo domorodcem, da se
razvijajo po svoje, brez naših škodljivih vplivov.
Slovenci sovražimo kapitalizem, zahodno civilizacijo
Tamara ni nobena posebnost. Slovenijo je infestiral duh nenavadnega sovraštva do vsega, kar je zahodno. Do take mere, da se zahodofobija ljudem zdi povsem naravno stališče, ki ga niti ni treba posebej
obrazložiti, kot da je to ena izmed tistih očitnih stvari v življenju, ki ne
potrebujejo razlage . Kdaj se je začelo, ne vem povsem dobro. Vem,
da so ljudje še ob obisku Billa Clintona leta 1999 mahali z ameriškimi
zastavicami, dame srednjih let pa so se zaljubljeno drle: »Biiiiillyyyy!«,
ko je nasmejan z Drnovškom hodil mimo množice. O kakšni rusofiliji ni
bilo ne duha ne sluha, razen s strani kakšnega dedka, ki je vozil lado
rivo in je včasih na pol za šalo, na pol zares pripomnil, da so Rusi “naša
brača”. Danes, manj kot 20 let pozneje, je družbena pokrajina povsem
nerazpoznavna v primerjavi s tistimi časi. Po raziskavi U. S. Global Leadership Project smo med desetimi državami na svetu, ki najbolj sovražijo
ZDA, skupaj s samimi bližnjevzhodnimi državami (celo v Iranu, kjer kurijo
ameriške zastave in tulijo: “Death to America!”, so bolj naklonjeni ZDA kot
pri nas). Vsakoletne orgije ob ruski kapelici in Erjavčev potop v belorusko
dojemanje visoke politike so skrbno prilagojeni javnem mnenju, ki je
nastajalo zadnje desetletje. Politika je igra, katere pravila sproti diktira
homo politicus, se pravi ljudje sami. Ljudje pa so se odločili za naslednje:
– sovražimo zahodno civilizacijo in vse njene surogate (poleg ZDA in
EU še bivše britanske kolonije in azijske tigre, ki so delno ali popolnoma
sprejeli zahodni način življenja);
– sovražimo kapitalizem, prosto podjetniško pobudo in konkurenčno meritokracijo, ki jo tak sistem goji;
– sovražimo navade, ki izhajajo iz skupnega evro-atlantskega kulturnega kontinuuma (tradicije, verovanja, običaje, vzorce obnašanja);
– sovražimo tradicije, ki jih pripisujemo t. i. ameriškemu načinu
življenja, kot posebni različici zahodne kulture (franšizne restavracije
s hitro prehrano, blagovne znamke, potrošništvo, kulturo visoke tehnologije, zmagovalno mentaliteto, kjer drugo mesto ne pomeni nič,
hiter način življenja).
Niti malce sramotno ni za nacionalko in njene novinarje,
da legitimnost podeljujejo mafijskemu režimu
Erjavec je pač človek ljudi. Nagonsko ve, kaj si dovolj velika masa želi.
Danes se zaljubljeno pogleduje z Lavrovom in pošilja poljubčke fanatičnim
bombašem iz gibanja Hamas, a če bi bilo treba in če bi bilo to notranjepo158

litično koristno (zunanja politika je zanj itak le orodje za notranjepolitično
preživetje), bi se najbrž preoblekel tudi v Franca Jožefa in na Dunaju opeval
našo intimno povezanost z avstrijskim kulturnim duhom. V času prve
Janševe vlade ni imel nobenih rusofilnih ekscesov. Danes pa smo prišli do
stadija, ko si lahko Utrip, prime time oddaja na RTV SLO, privošči celotno
oddajo nameniti izključno Ruski federaciji in prihajajočim volitvam, ki bodo
tam letos. Kot da je ta država – ki je mednarodno izpostavljena izključno
zaradi militantne drže voditelja in jedrskega arzenala, ki ga je podedovala
iz komunističnega imperija – tako pomembna za obstoj Slovenije, da si
zasluži celotno analitično oddajo, skupaj s slinečimi komentarji Andreja
Stoparja o tem, kako je Putin Rusiji povrnil mednarodno kredibilnost in
kako se ji nihče več ne smeji.
Ni malce sramotno, da podeljujemo legitimnost mafijskemu
režimu, ki vojaško trajno okupira druge države, po svetu zastruplja
lastne politične disidente, kot včasih domača Udba, in katere državljani kljub ogromnemu naravnemu bogastvu dežele živijo na ravni
latinsko-ameriških socialističnih bazenov, z izjemo par režimu zvestih
oligarhov? Če si snamemo rusofilna očala, je svet povsem drugačen, kot
se nam dozdeva. BDP 140-milijonske Rusije je več kot dvakrat manjši
od 80-milijonske Nemčije, 7-krat manjši od Kitajske in kar 13-krat
manjši od ZDA. V svetovnem pogledu je najslabše razvita dežela z več
kot 100 milijoni prebivalcev, če ne upoštevamo plemenskih držav tipa
Afganistan in Pakistan. Medtem ko je povprečna plača v EU 1.520 evrov,
v ZDA 2.980, odnese povprečen Rus konec meseca domov okrog 560
evrov (minimalna plača leta 2018 znaša tretjesvetovnih 160 evrov.) Se
vam ta vzhodnoslovanska avtokracija še kar zdi vredna v celoti posvečene ji oddaje na nacionalni televiziji ene od držav EU? Fatamorgana,
da je Rusija ena izmed treh svetovnih velesil, se dogaja le v štirih držav
sveta: Sloveniji, Rusiji, Srbiji in Belorusiji. Dejstva, da smo eni izmed teh,
hkrati pa veliki evroskeptiki, sovražniki Amerike, kapitalizma, hkrati pa
levičarski osamelec sredi Evrope, so intrinzično povezana.
Nekaj gnilega se dogaja v tej deželi. Rusofilija je le en simptom.
Bolezen sama pa jih ima cel kup, ki se manifestirajo skozi celotno mavrico
družbenih interakcij, katerim je skupno le to, da bi nas rade oddaljile
od zahodne civilizacije in njenih vrednot.
Prava bolezen je kučanizacija Slovenije
Projekt, katerega bi Stranka demokratične prenove in njen agitprop
prav rad začel že leta 1991, pa takrat zeitgeist časa še ni bil naklonjen
takšnim spremembam. Janez Drnovšek je eden izmed botrov PID-ovske
kraje, menedžerskih prevzemov državnih družb, rdečih direktorjev in
večnega državnega lastništva državnih bank. Mnogi mu bodo priznali
poglavitno vlogo pri regresiji Slovenije iz najbolj razvite postkomunistične države v vlogo bolnika, ki ga po hitrem postopku dohitevajo in
prehitevajo Višegrajci. Imel pa je eno dobro lastnost, ki nas je morda
skozi devetdeseta leta rešila tega, da bi se že tedaj pozicionirali izrazito
rusko. Bil je namreč dokaj prozahodno usmerjen, tujim diplomatom
pa je na štiri oči rad povedal, naj potrpijo, da dvojni mandat preneha
predsedniku republike Kučanu, ki s svojo vplivno mrežo bivših vplivnežev
CK ZK iz ozadja predstavlja mogočno rusofilno, antizahodno silo v državi.
Napak je mislil, da bo Kučanov sestop z oblasti pomenil, da bo šel le-ta lovit krape v Prekmurje, ne pa da bo po uradni upokojitvi arhitekt
resovjetizacije slovenske družbe. Drnovšek je kljub svoji katastrofalni
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ekonomski politiki – ki je bila morda delno posledica neznanja, delno
naivnosti, delno pa tudi oportunizma – zmeraj nagonsko vedel, da je
naš slovanski kibuc, četudi je perpetualno državno-lastniški in le na pol
prostotržen, še zmeraj bolj varen v pristanu zahodnih demokracij kot v
šapah ruskega medveda in okrog njega zbranih pol-legitimnih držav.
Če bi bile vloge obrnjene in bi bil predsednik vlade Milan Kučan, danes
najbrž ne bi bili v EU, niti v zvezi NATO, Aleksander Lukašenko pa se
morda ne bi počutil tako zelo osamljenega kot se danes.
Drnovšek je torej kljub vsem napakam predstavljal slabo tesneči
ventil pred Kučanovo afiniteto do nesvobodnih režimov. Razmere so
bile pri nas že nekdaj prave za popoln obrat. Če se le izvede pravilna
mera propagande. In se je res. Začelo se je s šokom za vase zaverovano
ošabno levico, ki je izgubila volitve leta 2004. V času prve Janševe
vlade so se že postavljali prvi medijski nacionalno-interesni okopi, ki so
desnici institucionalno, korporativno, družbeno in politično preprečevali dosledno izvedbo privatizacije. Uradni začetek nacional-interesne
vojne pa je bil zadnji stadij borbe Laškega proti Interbrewu za prevzem
Uniona. Takrat se je prvič v povsem mainstream medijih začelo govoriti
o pogubah, ki bi jih narodu prinesel tuj prevzem kakšnega domačega
šampiona. Nato pa radikalna eskalacija retorike. Pogrom nad fantomskim neoliberalizmom, katerega nihče niti ni znal dobro definirati. Graje
potrošništva kar tako, čez palec, češ kako nam je bilo super v Jugi, ko
smo lahko kupili le eno vrsto riža, jabolka in hruške ter bel in črn kruh,
danes nas pa dušijo s to ponudbo in nam tako grenijo življenja. Vsako
lokalno izkoriščanje delavcev – s krediti v nacionalnih bankah ustvarjenega – tajkuna je postalo obraz kapitalizma (čeprav je bilo, ironično,
v resnici prej obraz skorumpiranega socializma.) Druge stvari so sledile
po naravni poti. ZDA, EU, tržni liberalizem, dejansko ves svoboden svet
podjetniške meritokracije je postal sovražnik za naš samozadosten raj
na sončni strani Alp. Rusija pa starodavna mati, h kateri bi se radi vrnili,
v nekakšni nenavadni afiniteti do Putinove avtokracije, ki je morda nekatere domače bivše partijce nostalgično spominjala na domorodnega
diktatorja. Kar naenkrat so se na forumih začele pojavljati navijaške
skupine, ki so oboževale Kim Jong Una, ker si je upal postaviti po robu
hegemonski Ameriki. Po stari jugoslovanski folklori neuvrščenih (beri:
držav bolj ali manj divjaških diktatorjev, ki so si podajali roke in služili
na račun hladne vojne) smo zopet postali bratje z latinskoameriškimi
bolivarji, ki so se borili proti pohlepnim imperialistom in s teokratskimi Arabci, ki so bili sveti džihad proti križarjem. Celo tako zelo, da je
postalo rasistično opozarjati na civilizacijsko pomanjkljivost njihovih
kultur, gojenje rasizma nizkih pričakovanj, v kombinaciji z bizarnim
povezovanjem s starodavnimi zločini evropskih imperijev pa je postala

najljubša igra ob prostem času za socialne pravičnike, zbrane v državno
sponzoriranih NVO-jih (»Kaj potem, če so jo kamenjali sredi Frankfurta,
ker je prevarala moža, to je pač njihova kultura, a se ne spomnite, da so
v Evropi pred stoletji tudi kurili čarovnice?!«).
Kučanizacija Slovenije nam bo v sramoto še generacije
Postali smo družba, ki sovraži zahodni kulturni kontinuum, kateremu
je zmeraj pripadala. Gre za globoko vsajeno samo-sovraštvo, ki so nam
ga kot izvirni greh na kolektivni psihi pustili boljševiki. Sovražimo meritokratski korporativizem Amerike. McDonaldsova restavracija za nas ni znak
inovacije in eksplozivnega uspeha, ki je omogočil delo več kot milijonu
ljudi po vsem svetu, ampak simbol izkoriščanja in uničenja domorodnih
kultur. McDonald’s, CocaCola, H&M in Ikea uničujejo, saj predstavljajo
zahodni svet, kateremu mi od leta 1945 več ne smemo pripadati. Učenje
vahabitskega islama sredi Ljubljane pa je kulturna obogatitev. Saj temu
svetu nesvobode jugo-slovani kulturno, sociološko in psihološko pripadamo. Vsaj tako so nas po korakih prepričali. Socialisti so nam povedali,
da si osebne svobode ne zaslužimo, ker smo po naravni pohlepni, kar bi
nas slej kot prej vodilo na pot imperialističnega razvrata. Podobno kot
bo mufti vernikom razložil, da si svobode izven volje Alaha ne zaslužijo,
ker so po naravi grešniki. V takšnem svetu pripadamo Rusiji, sunitskim
muslimanom, bivšim sovjetskim satelitom in, ja, celo Severni Koreji ter
Venezueli (bojda imajo tako super volilni sistem, da bi se lahko Slovenci
po njem zgledovali, pravi mladi socialist), ne pa svobodnemu zahodnemu
svetu. V takšni miselni sredici ni nič čudnega, da se Tamari Langus gnusijo
vplivi zahodne civilizacije na tajsko kulturo. Saj zahodna kultura skruni in
uničuje vse kar je pristnega – je permanenten zunanji sovražnik razredne
revolucije, ki jo partija kultivira že od svojih nastankov pred 100 leti.
Pa nam je bilo tega res treba? Si res želimo postati neosovjetski
satelit? Se nam res zdi smotrno, da Karl Erjavec kot kak ruski ataše
kolovrati po Moskvi? Je normalno, da se bolj identificiramo z od nas
tradicionalno manj civilizacijsko uspešnim dinarsko-ilirskim Balkanom
in njegovo posebno posvojeno verzijo anatolsko-turške kulture, pomešane z južnoslovansko, kot z germanskim svetom, kateremu smo skozi
stoletja toliko prispevali? Je humano, ko sami sebi dopovedujemo, da
so na šeriat prisegajoči bližnjevzhodni migranti povsem kompatibilni z
našo kulturo? Je psihološko uravnoteženo, ko sodniki in visoki državniki
vihtijo jugoslovanske zastave in prepevajo Bandiero rosso?
Meni ni. In verjamem da še komu. Kučanizacija Slovenije nam bo v
sramoto še generacije. Le kratek čas smo se vrnili nazaj v objem zahoda,
kamor smo zmeraj spadali. Zdaj nas Stranka demokratične prenove
očitno znova pelje v svet zatiranih, nesvobodnih in revnih. Od nas je
odvisno, ali ji bomo (še) dovolili. Slovenija si zasluži več.

Za sklep pa tole: prepričan sem, da lepo število dobromislečih slovenskih katoličanov pri vsej predvolilni kolobociji ne ve, koga bi volili. Ni jim
zameriti, saj so bili brez lastne krivde iz politike izrinjeni dolga desetletja. Tudi tu je dolžnost duhovnikov in škofov, da jih pouče. Pa ne samo z nekimi
bledimi navodili o krščanskih načelih, s katerimi ne vedo kaj početi. Verjamem, da nimajo dosti poguma, da bi kot ameriški škofje, s prstom pokazali
in z imenom imenovali tiste, ki jih kristjan po vesti ne sme voliti. Bojijo se vrišča in krika, češ da se vmešavajo v politiko. Zakaj se oni ne bi smeli, če se
lahko in bi se moral vsak državljan. Seveda se levičaji in komunisti boje množice, ki bi jo tako “vmešavanje” potegnilo proti njim. Ampak če si že tega ne
upajo, zakaj potem ne povedo vsaj javno in jasno: »Jaz bom volil tega in tega, zato in zato!« Sam sem to storil pri lanskih jesenskih volitvah predsednika
republike in reakcije vernikov so bile skrajno pozitivne. Mnogo hvaležnih, niti ena negativna. Še vprašanje, če bi se ob tem na nasprotni strani upali
sploh kaj reagirati, saj bi bila tudi to reklama za nas. Pišite pravočasno škofom, prosite pravočasno svoje župnike, naj vam povedo javno, koga bodo
oni volili. Potem ravnajte po svoji vesti. In pomnimo: bojkotirati volitve v času, v katerem živimo, je lahko tudi greh.
2018 – AM – MAJ
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POPOTOVANJA
V JERUZALEM

1. IZ HAIFE V JAFO
sobota, dne 9. rožnika
Dolgo že bivam v Sveti deželi. Mnogokaj sem
videl. Prepotoval sem Galilejo, obiskal domovino
Gospodovo, molil na svetih mestih. Gledal sem Damask, oko puščave, preplazil Libanon, obiskal cedre.
A moje oko še ni videlo ničesar, ker do sedaj še ni
zrlo tebe, o sveti Jeruzalem!
Obiskati tvoja svetišča je bil moj prvotni namen.
Videl sem več, kot sem sprva želel, a sedaj prideš
ti na vrsto, ti, kralj narodov, ti sveto mesto, moj
Jeruzalem!
—     —     —
Treba je bilo vzeti slovo od Karmela, od Galileje.
Kako so se mi ti kraji prikupili, kako težko je bilo
slovo! Srce me je vleklo proti Jeruzalemu, tudi spomin na domovino se je vzbujal – a kljub temu sem
bil z vso dušo na tako ljubih krajih.
Galileja s Karmela

Zadnjikrat odmašujem v lični kapelici skrbnih
sester na svetem Karmelu. Maronit Jusuf mi streže
v praznični narodni obleki. Marun in drugi zidarji
so pri svetem opravilu. Bolestno je slovo od kraja,
od sester in najbolj od libanonskih sinov. Nikoli bi
ne mislil, da so zlate maronitske duše tako vdane
preprostemu tujemu duhovniku. Jusuf me spremlja
velik kos pota, mi seže še enkrat krepko v roko in
se nemo vrne.
Jaham po višavi proti karmelskemu svetišču.
Krasen dan. Zdi se mi, da je vsa priroda v praznični
obleki. Nad gore in doline siplje sonce svoje svetle
žarke. Sinje nebo žari in morje, to modro, nepregledno morje, nikoli še ni bilo tako lepo kakor danes!
Večkrat se ustavim in občudujem. Živo čutim, kako
se mi je prikupil moj začasni karmelski dom.
Dospem v svetišče Device karmelske. Iskreno jo
zahvalim za vse dosedanje varstvo. Priporočim se
ji za nadaljno pot in za vse življenje.
Od tega kraja, kamor sem tako rad zahajal, se ne
morem ločiti. Podam se vrh gostišča. Od treh strani
me obdaja bleščeče morje. Ne morem se nasititi
njegove lepote. Še enkrat se obrne oko proti vzhodu,
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na gore in doline. Duh mi roma v Nazaret, na Tabor,
na blažene bregove Galilejskega jezera, v Damask,
na snežnike libanonske. Koliko blaženih spominov
me veže na te kraje, katere po človeški sodbi zre
danes zadnjikrat moje oko!
Zahvalim zveste čuvaje svetišča za njih ljubeznivost in odidem.
V luki pred mestom leži zasidran italijanski parnik,
ki me ima odpeljati proti Jafi.
Prtljaga je kmalu pospravljena. Težko je tudi tu
slovo od vseh, s katerimi sem se bil seznanil. Prijazni o. Kandler, sin ogrskih ravnin, in blagi Abuna
Elija, moj zvesti spremljevalec na popotovanju čez
Libanan, me spremita do pristanišča. Čolnarji silijo,
ker se že mrači. Zbogom, mili duši, Bog vaju obvaruj!
Zbogom Haifa, zbogom, zeleni Karmel!
Parnik “Orione” je zelo eleganten. Potnikov ni preveč. Med njimi je tudi frančiškanski brat z dragomanom. Seznanil sem se z njima v Haifi, ko sta bila tu
s karavano, katero sta spremljala v Damask. Sedaj
sta na povratku v Jeruzalem. Ves čas smo skupaj.
Dolgo se sprehajam v večernem hladu na krovu.
Kako mirno je danes morje in kako je pljuskalo tedaj,
ko sem prišel sem.
Mesto Haifa s Karmelom se prišteva najlepšim
krajem Jutrovega. Večerni žar podvoji ta kras.
Na ladji postaja vedno bolj mirno. Večina potnikov
se je podala spat; ostal sem na krovu sam.
Še zadnji pogled na mesto, ki žari v neštevilnih
lučeh, na prijazno kolonijo, na Marijino svetišče
tam ob karmelskem robu, na moj bivši dom gori
na višavi, na vitke palme, ki se gibljejo v večernem
pišu, na obrežje Gospodove domovine. Potem se
podam k počitku.
nedelja, dne 10. rožnika
Ko se zbudim sije sonce v kabino. Po mirnem
morju je noč na ladji najprijetnejša. Redni sunki
stroja so kakor mila pesem, rahlo gibanje ladje pa
nas zaziblje kakor materina zibelka.
Jafa z morja

Takoj se podam na krov. Prior karmelskega samostana, ki je bil tudi z nami na ladji, sedi zgoraj
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zatopljen v svoje dnevnice. Pozdravim ga in sedem
poleg njega.
Nedelja je. Takega jutra še nisem imel v življenju.
Nepregledna morska ravan se rahlo giblje. V sončnem svitu so grebenčki valovja kakor svetli biseri na
temnomodrem žametu, po katerem mirno drči naš
parnik. Nedaleč se vidi svetel pas obrežja, za njim v
modrikastem svitu obrisi gorovja. Kako prijazne so
danes te višave! Pa nekoč vas je že zrlo moje oko.
Tedaj so se nad vami kopičili črni oblaki, danes pa
žari nepopisno lepo jutranje nebo. Srečavajo nas
posamezne jadrnice. Krasen prizor! Kakor peruti
velikanskih ptic so razpeta njih jadra. Vedno več je
takih belih ptic. Vse kaže, da se bližamo pristanišču.
Hitro se dviga iz morja mesto, podobno ponos
ni morski trdnjavi. Pred njim je nekaj parnikov in
mnogo jadrnic. Tudi naše sidro zgrmi v morsko globino. Tokrat torej smemo izstopiti. Prijeten duh iz
vrtov nas obdaja, sladak pozdrav iz jeruzalemskih
preddvorov.
Jafa – sadovnjaki

A kaj je to? Morje je mirno, a tam na obrežju je
cel plot ostrih zob. Zdaj pa zdaj pljuskne morski val v
steno, da se razlije kot bela pena ob kamnitem plotu.
To je pošast, pred katero trepeče toliko potnikov. To
je skalovje, ob katerem se je razbil že marsikateri
čoln. Danes se pa ni treba bati. Saj vidimo, kako se
arabski čolni dvigajo čez ta plot in se bližajo našemu
velikanu. Poprosim brata frančiškana, naj se pobota
tudi zame. Kmalu sedimo v čolnu. Zdaj smo pred
zobmi! Malo me vendar strese. A veslači znajo porabiti ugoden trenutek, ko pride val. Čoln se dvigne,
vse zakriči – in srečno smo v malem pristanu.
S turškimi uradniki sem tokrat prav lahko opravil
s primernim bakšišem. Nemudoma se s priorjem
podava v latinsko gostišče in poprosiva dovoljenja
za sv. mašo, kar so nama radovoljno dovolili. Že od
morske strani se vidi cerkev sv. Petra, ki kraljuje
nad vsem mestom.
V cerkvi se je ravno pričela farna služba božja.
Po maši se podam takoj v cerkev nazaj. Krasna
stavba, pravi biser laškega sloga. Iz pestrih oken
se vsipa jutrovsko sonce na vernike, ki polnijo prostorno cerkev. Moški so ločeni od žensk. Vse je v
prazničnih oblekah, ženske v belih haljah; povsod
mir, pobožnost, zbranost. Arabski pater, s katerim
sem se pozneje vozil v Port Said, pridiga. Nad leco je
umetna palma. Pri maši pojejo arabski šolarji otožne
arabske pesmi. Ni ravno lepo to petje, a globoko ti
sega v srce.
Podam se na streho, od koder je krasen razgled.

Pod nogami je neizmerno morje; za mestom
slavni jafski vrtovi, krasna saronska dolina, judovsko
gorovje. Kako lep je tu božji svet!
Ni časa za dolgo občudovanje. Grem k zajtrku.
Tu najdem kanonika Senna Freitas iz Lizbone. Tudi
on bi si rad ogledal mesto. Hitro sva edina.
Peš se podava tja proti svetilniku, kjer je hiša
Simona usnjarja. Pri tem je stanoval sv. Peter, ko je
bival v Jafi. Nič posebnega ni videti. Zidovje je silno
staro. Pijeva v spomin iz studenca, dava muslimanskemu čuvaju mošeje, v katero je hiša spremenjena,
bakšiš in greva po raznih ulicah. Vse je silno ozko; po
stopnicah se gre navzgor in navzdol, med hišami je
mnogo obokov. Najbolj živahno je na trgu ali bazarju.
Tu vidiš najrazličnejše blago in ljudi iz vseh narodov.
Jafa sicer ni velika, a pravo svetovno mesto.
Najameva si voznika. Velim mu: Abu Nebut. To je
namreč mošeja s studencem, ki je sezidana nad hišo
vdove Tabite, katero je sv. Peter obudil od mrtvih.
Vidi se njen grob in več drugih grobnih jam. Blizu
je velik ruski stolp. Odtod se peljeva v novi del in
med vrtove.
Ure in ure daleč se razprostirajo ti svetovno znani
nasadi z najžlahtnejšim sadnim drevjem. Vigredi je
tukaj pravi raj. Zdaj so sadovi večinoma pobrani, le
vinska trta je v najlepši rasti.
Povsod se vidi goli pesek, na katerega so nanosili
rodovitno prst. Neprestano črpajo vodo in namakajo
nasade. Tukaj je dom oranž in limon. Nad celimi
gozdovi žlahtnih dreves se dvigajo ponosne palme.
Ti vrtovi niso ravno za sprehode, na cesti je sila
prahu, toda bogastvo njih nasadov je neprecenljivo.
Ustaviva se pred “Hotel Jerusalem”. Templerji
imajo na tem kraju svojo kolonijo in za lastnika
hotela sem imel od templerjev v Haifi pismo. Poživi
naju čaša izvrstnega münchenskega piva. Preskrbim
se tudi z vzhodnoafriškimi smotkami, ki se dobijo
le pri templerjih.
Ker je bil še čas, se peljeva v približno pol ure
oddaljeno drugo kolonijo Sarona.
Ramla danes

Vrt sledi vrtu, vinograd vinogradu. Kakor v Haifi
so tudi tukaj prijazne hišice sredi lepih vrtov. Povsod
se pozna, da so prijazni Nemci, ki imajo sicer čudne
verske nazore, silno pridni. Vse je v najlepšem redu,
polja vzorno obdelana, ceste in pota gladka. Pogled
na Jafo se mi je od te strani zdel še lepši kakor od
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morja. V ospredju nepregledni vrtovi, v ozadju med
palmami hiše in stolpi cerkva in na ta kras se usipljejo sončni žarki; prav bajeslovni svet.
Vrneva se in prideva ravno prav k južini. Iz divana
ali skupne govorilnice zrem še nekaj časa na morje
in na ulico ob bregu, kjer se gnetejo ljudje. Pa me ne
zanima več toliko to drvenje in vrvenje, zakaj moje
misli so že tam za gorami v – Jeruzalemu.
Oglasi se naročeni voznik. Usedemo se in urno
oddrdra z nami na kolodvor jeruzalemske železnice.

je vse polno kopic. Kmet se je preselil na ta prostor.
Z delom se mu ne mudi, ker dežja se ni treba bati.
Nekoliko bolj se požuri le, če zaveje sem od vzhoda
vroči veter. Tedaj goni neprestano svoja živinčeta na
gumnu sem in tja, da stro steblo in klas.
Z veliko spretnostjo potem žito presipavajo z lopato proti vetru, kakor je bila navada že od pamtiveka.
Vsa ta dela opazujemo na raznih krajih med vožnjo.
Pridemo v lep oljčni gozd. Kaj takega še nisem
videl nikjer. Na levi se blešči med oljkami vitek minaret. Vlak kmalu obstoji. Smo v mestu Lida. Tu je sv.
2. IZ JAFE V JERUZALEM
Peter ozdravil mrtvoudnega moža Eneja. Menda je
Kako olajšanja in okrajšana je romarju pot sedaj!
tukaj tudi domovina sv. Jurija. Križarji so njemu na
V prejšnjih časih je bila velika nevarnost že Jafa
čast postavili veliko, lepo cerkev, ki je sedaj, žal, v
sama. Mnogi so prišli po neštevilnih nevarnostih sem,
oblasti Grkov. Pred vitezom na belem konju, ki seka
tukaj jih je umoril muslimanski fanatizem. Drugi, ki
po strašnem zmaju, imajo tudi muslimani strah. Tudi
so ušli tej nevarnosti in so mislili, da že stojijo pred
jaz sem vzdihnil k svojemu patronu, pogumnemu
Jeruzalemom, so bili oropani in pobiti v judovskem
krščanskemu vitezu.
gorovju. Sedaj se ni treba bati ne fanatizma Jafljanov
Poleg oljk je videti mnogo murv, granatnih jabolk
ne gorskih roparjev. Romar kupi vozni listek in sede;
in palm, kar stori kraj prijeten.
kvečjemu se bo moral boriti za sedež, če je vedno
Nekaj minut in vlak postoji v Ramlah. Tu je večje
toliko potnikov, kakor jih je danes. Vlak gre pač le
meste. Poleg postaje je nekaj lepih dreves. Mesto je
enkrat na da sem in tja in danes je nedelja. Tudi ti
nekoliko oddaljeno ter ima okoli 7.000 prebivalcev.
potniki so iz vseh narodov in od vseh vetrov, največ
Ramle imajo zelo prijetno zimo; sedaj vlada silna
nekdanjih gospodarjev teh dežel – Židov.
vročina, ker ni vetrov. Nad mestom se dviga stolp
Huda vročina nas
40 mučenikov, od koder
muči. Končno se vlak začje bojda krasen razgled.
Vlak Jafa–Jeruzalem
ne pomikati. Na konju ali
Frančiškani imajo tu cerv vozu bi bilo potovanje
kev posvečeno sv. Jožefu
bolj zanimivo in mnogi
in sv. Nikodemu, ki sta
potujejo kljub železnici še
bila menda tu doma.
dandanes po stari cesti;
V okolici mesta so bile
mnogokaj pa se da opavečkrat bitke. Mnogo krzovati tudi iz železnice.
ščanske in turške krvi je
Proga gre okoli mesta
teklo tu. Napoleon se je
v velikem krogu sredi
mudil tukaj.
samih vrtov. Ni mogoče
Porjavel Arabec ponaštevati vseh sadnih
nuja lepe fige, katerih
dreves, ki tvorijo cele
si kupim za žejo. Sad je
gozdove. Še sedaj je vse
jako okusen.
lepo zeleno; tudi drugega drevja ne manjka. V senci
Za Ramlo zavijemo v dolino es-Sarar. Proga se
se skrivajo lične vile; v resnici pravi raj.
križa s cesto, ki vodi čez gorovje v Jeruzalem. Lepi,
Obrnemo se proti jugovzhodu. Sprejme nas lepa
zelo rodovitni kraji. Pšenica je kakor ščet, nič manj
saronska dolina. Njena lepota je zaradi hude vročine
lep ni ječmen.
precej zmanjšana. Pestre rožice so večinoma odcveNa levi strani je zapaziti židovsko naselbino Akir,
tele, le trdi osat žari še na travnikih in sredi kamnov
menda na mestu, kjer je stal nekdaj filistejski Akana pašnikih. Slavček je zbežal na gore libanonske;
ron. Tu sem so Filistejci pripeljali ugrabljeno skrinjo
vročina ga je pregnala. Ostala je pa ljubka grlica, ki
zaveze, pred katero se je njih malik Dagon tako imeleta od drevesa do drevesa in gruli svoj “alah kerim”
nitno zvrnil. V vsej okolici mesta skoraj ni vasi, ki bi
– “Bog je dobrotljiv”.
ne imela zgodovinskega pomena. Orjaški Samson je
Vigredi je dolina podobna velikemu cvetličnjaku
v teh krajih največkrat naklestil Filistejce. Že sedaj
in se primerja z najlepšimi cvetkami: z rožo in lilijo:
je vse suho kot trska, in prav lahko je bilo Samsonu
»Jaz sem roža saronska in lilija iz dolin« (Vp 2,1).
s pomočjo lisic požgati filistejska polja.
Vozimo se po dolinici Miserara. Tu pa tam nas
Pride postaja Sehed. Laške nune imajo v bližini
pozdravlja v kakem hladnem kotičku žareča glavica
samostan. Dve sta prišli pričakovat laške romarje.
zakasnelega cvetu.
Povprašata mene. Povem jima, da ladja ni prišla o
A naše oko se ne more nasititi druge lepote. Kapravem času in se romarji pripeljejo šele jutri. Kraj
mor oko seže se razprostirajo žitna polja. Žito ravno
je rodoviten, toda močvirnat in nezdrav; večinoma
zori – in zlato klasje je sedaj kras saronske doline.
je sultanova last.
Vse priča o rodovitnosti te zemlje.
Za postajo Der Aban zavijemo med gorovje. Naš
Na mnogih krajih je videti, kako se žito spravlja.
hlapon sopiha, da odmeva od golega skalovja. Proga
Na oslih in konjih ga donašajo na vaško gumno, kjer
gre ob potoku Serek, ki je popolnoma suh.

