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ZÁGORJE PRI PILŠTANJU ima zanimivo zgodovino. Nastanek te nekdaj zelo obiskane božje poti je povezan z
grofom Attemsom. O tem sta dve legendi. Po eni naj bi grof padel v turško ujetništvo in se je zaobljubil sezidati
cerkev v Zágorju, če bo rešen. Svojo obljubo je po rešitvi izpolnil. Po drugi legendi pa naj bi se Marija prikazala grofu
Attemsu in njegovi ženi in ukazala, naj zgradita to cerkev. Ker se nista dela lotila takoj, se jima je Marija prikazala še
dve naslednji leti, nakar sta ukaz izpolnila. Cerkev je prvič omenjena leta 1458. Baročno jo je opremil poznejši grof
Ignac Marija Attems, lastnik gradov Hartenstein (Pilštanj) in Podčetrtek. Veliki oltar je iz 18. stoletja in ga je izdelal Janez
Gregor Božič in Laškega. V njem je mnogo starejši Marijin kip, ki je obdan z angelčki, nad njo pa je Bog Oče s Svetim
Duhom. Posebna zanimivost je, da drži Jezušček v rokah velik višnjev grozd. Ti kraji so bili namreč nekdaj posejani z
vinogradi. Zágorje je do danes ohranilo svoj sloves romarskega kraja. Na sedmo velikonočno nedeljo je “štajersko”
ali “zágorsko romanje”, na nedeljo pred sv. Lovrencem pa “leskovško romanje”, saj je “leskovška nedelja že več kot
tristo let “rezervirana” za romarje s Kranjske. Farani iz Leskovca pri Krškem prihajajo po zaobljubi že več kot tristo let.
DECEMBER s silvestrovim zaključuje koledarsko leto, obenem pa je prvi mesec novega bogoslužnega leta, ki smo
ga začeli s prvo adventno nedeljo, ki je bila letos 2. decembra. Zadnja nedelja v decembru (30.) je posvečena Sveti
Družini. Decembra praznujemo tudi enega največih Marijinih praznikov: Brezmadežno Spočetje (8.), ki pa v Sloveniji
ni zapovedan praznik. Resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju je razglasil bl. Pij IX. leta 1854, potrdila pa jo je
Marija sama, ko se je ob prikazanju v Lurdu predstavila z besedami: »Jaz sem Brezmadežno spočetje«. Te verske resnice
pa ne smemo mešati z Jezusovim spočetjem (25. marca), ki je bilo čudežno dejanje Svetega Duha. Glavni decembrski
praznik je seveda BOŽIČ (25.), ki nam mora biti predvsem spomin Kristusovega rojstva in ga darovi ter obložena miza
ne smejo zasenčiti. Nekaj decembrskih godov: jezuit in misijonar Frančišek Ksaverij (3.); mučenka Barbara in menih ter
cerkveni učitelj Janez Damaščan (oba 4.); dobrotnik otrok in odraslih škof Miklavž-Nikolaj (6.); Loretska Mati Božja (10.);
Guadalupska Mati Božja (12.); mučenka Lucija (13.); redovnik in cerkveni učitelj Janez od Križa (14.); apostol Evrope v
času obnove po protestantski reformaciji, jezuit in cerkveni učitelj Peter Kanizij (21.); duhovnik Janez Kancij (23.); prva
starša Adam in Eva (24.); prvi mučenec, diakon Štefan (26.); apostol in evangelist Janez (27.); Nedolžni otročiči (28.), na
katere spominja običaj tepežkanja; škof in mučenec Tomaž Becket in kralj David (oba 29.) ter papež Silvester I. (31.); ki
zaključuje cerkveno leto in ima po njem ime tudi silvestrovanje – praznični zaključek leta.

DECEMBER – GRUDEN
1 P

PRVA SOBOTA; Eligij, šk.; Natalija, spok.;

SLOVENSKI FRANČIŠKANI ŽELE VSEM PRIJATELJEM IN
ZNANCEM, PREDVSEM PA VSEM BRALCEM
NAŠEGA MESEČNIKA “AVE MARIA”,
DA BI JIM BOŽJE DETE OB SPOMINU SVOJEGA ROJSTVA
PRINESLO SVOJ OBILEN BLAGOSLOV!

1. ADVENTNA NEDELJA; Herta, dev.;
Bibijana, muč.; Janez Ruysbroek, red.;
3 P Frančišek Ksaver, red., Sofonija, prerok;
UREDNIK VAM
4 T Barbara, dev., muč.; Janez Damaščan, c. uč.;
Zaključujemo 110 letnik mesečnika Ave Maria.
5 S Saba, op.; Gerald iz Brage, šk.;
Tudi letos nam je  uspelo držati tradicijo, da ne sme
6 Č Nikolaj (Miklavž), šk.;
7 P Ambrož, šk., c. uč.; Boetij, apostol Škotske; manjkati nobena številka; tradicijo, ki je stara toliko
8 S MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE; kot mesečnik: 110 let. Tisti, ki se kaj več ukvarjate
z računalniki, verjetno veste, da lastnik in upravitelj
9 N 2. ADVENTNA NEDELJA; Valerija, muč.;
domene, na kateri izhaja določena spletna stran,
Peter Fourier, red.; Janez Roberts, muč.;
lahko ugotovi, koliko je njegova spletna stran imela
10 P Melkijad, pap., muč.; Loretska Mati Božja;
obiskov v določenem času. Za naš mesečnik ugota11 T Damaz I., pap.; Sabin, šk.; Barsaba, muč.;
vljamo, da je v času, ko je prenehal izhajati v tisku
12 S Guadalupska Mati Božja; Amalija, muč.;
in je navzoč samo na spletu, število obiskov od
13 Č Lucija, dev., muč.; Otilija, dev.; Jošt, pušč.;
okrog 180 na mesec zraslo na okrog 500 na mesec.
14 P Janez od Križa, red., c. uč.; Nikolaj Faktor,
“Okrog” zato, ker ni vsak mesec enako, vendar razred.; Konrad iz Offide, red.;
like niso zelo občutne. Število obiskov pa pomeni, da
15 S Kristina, dev.; Marija di Rosa, red. ust.;
si je Ave Maria priborila svoj prostor v Sloveniji. Na
16 N 3. ADVENTNA NEDELJA; Adelhajda, cespletni strani www.avemaria-izlemonta.com (naslov
sarica; Albina, dev., muč.;
najdete tudi na drugi strani platnic) lahko poleg izdaj
17 P Lazar iz Betanije; Olimpija, red. ust.;
tekočega leta (zavihek LETOŠNJE IZDAJE) najdete v
18 T Modest Jeruzalemski, red.; Vunibald, duh.; zavihku ARHIV tudi letnike 2008 do 2018, za katere
19 S Urban V., pap.; Favsta, spok.; Tea, muč.;
je poskrbelo urednišvo. V istem zavihku najdete tudi
20 Č Evgen in Makarij, muč.;
povezavo na Arhiv revij med leti 1909-1951, za katere
21 P Peter Kanizij, red., c. uč.; Severin, šk.;
je poskrbela NUK. Za manjkajoče letnike (1952-2007)
22 S Demetrij (Mitja), muč.;
pa je NUK prejela vse in je samo vprašanje časa,
kdaj bodo na razpolago v digitalni obliki. Obisk vseh
23 N 4. ADVENTNA NEDELJA; Janez Kancij
omenjenih strani je prost, prav tako jih je mogoče
(Kentski), duh.; Viktorija, dev., muč.;
delno ali v celoti prekopirati.
24 P SVETI VEČER; Adam in Eva; Hermina
Prihodnji letnik 2019 bo zaenkrat ostal na spletu
(Irma), dev.;
v
enaki
obliki, kot do zdaj, vendar bo treba misliti na
25 T GOSPODOVO ROJSTVO, BOŽIČ;
spremembe.
Problem je namreč v tem, da v posodob
26 S Štefan, prvi diakon, prvi mučenec; Anton
ljenih
operacijskih
sistemih v računalniku nekateri
Bonfadini, red.; Bentivoglio de Bonis, red.;
programi
družbe
Adobe,
ki so nujni za oblikovanje
27 Č Janez Evangelist, ap.; Fabiola, spok.;
revije,
pri
uporabi
hudo
nagajajo
ali pa sploh ne delu28 P Nedolžni otroci; Antonij Lerinski, red.
jejo,
Adobe
pa
jih
noče
posodobiti,
ker bi radi prisilili
29 S Tomaž Becket, šk., muč.; David, kralj;
uporabnike, da kupijo oziroma najamejo nove pro30 N SVETA DRUŽINA; Rajner, šk.; Evgen, šk.; grame, ki so pa hudo dragi. Stvar ostaja zaenkrat še
31 P Silvester I., pap.; Katarina Labouré, dev.;
odprta, vendar je gotovo, da se izsiljevati na ta način
Melanija, op.; Pavlina in tov., muč.
ne bomo pustili. Pota, da ta problem obidemo, seveda
so, so pa vezana na zunanjo obliko spletne strani.
Če se zmrzlina grudna ne otaja,
Letošnji izjemno topli oktober in prva polovica
novembra sta se poslovila in je nastopilo  vreme, ki
še prosinca hujši mraz nastaja.
smo ga običajno označevali kot “novembrsko”, torej
Če je na Barbaro (4.) mraz, hladno z dežjem. V Ljubljani se je enkrat že ponudil
bo trajal ves zimski čas. sneg, vendar le za nekaj ur. Upajmo, da imajo tam,
kjer “rihtajo” vreme koledar, da bodo poskrbeli za
Slaba bo letina, revščine vir,
božični sneg, saj božiču in novemu letu v dežju nekaj
če mokrota moti božični večer.
občutno manjka, pa še nekaj pregovorov, ki govore
Sveti dan vetrovno, o “belem božiču”, bi zgubilo svojo veljavo.
ob letu bo sadja polno.
p. Bernardin
2 N

Nihče ni tako star, da ne bi mogel živeti še eno leto,
in nihče tako mlad, da ne bi mogel umreti že danes.
španski pregovor
2018 – AM – DECEMBER

353

P. Bernardin Sušnik

2. december
1. adventna nedelja
NAŠE ODREŠENJE JE BLIZU
Lk 21,25-28.34-36
Evangelij prve adventne nedelje je v bistvu nadaljevanje evangelija predzadnje nedelje prejšnjega
bogoslužnega leta ki govori o koncu sveta, vendar
to pot iz Lukovega evangelija. Kot drugi novozavezni
pisci je tudi Luka prepričan, da bo konec zgodovine
zaznamovalo zrušenje sedajega kozmičnega reda.
Zatemnitev zvezd in bučanje morja so zanj znamenja
(σημεία), ki napovedujejo skorajšnji konec sveta.
Ko bo Bog umaknil svojo podporo, se bo povrnil prvotni nered (χάος) vesolja. Vendar Luka ne zanima
kozmični vidik teh dogodkov, ampak edino njihov
pomen za človeka: zrušenje navideznega trdnega in
varnega človeškega sveta je znamenje Kristusovega
povratka. Zato je Luka edini od sinoptikov (Matej,
Marko, Luka), ki govori o reakciji ljudi: pričakovanje
jih bo napolnilo z zmedenostjo in grozo. Kozmični
dogodki pred koncem sveta niso podrobneje opisani.
Očitno se zanimanje sinoptikov osredotoča  na vidni
Kristusov povratek v podobi Gospoda in Sodnika
sveta in Odrešenika kristjanov. Delovanje sodnika,
ki ga bo moral opraviti Kristus, ki se vrača z močjo,
slavo in veličastjem, je označeno s pridevkom “Sin
človekov”. Podoba njega, ki je podoben človeku in
bo v imenu Boga uresničil obsodbo grešnikov kot
glasnik in predstavnik ljudstva “svetih Najvišjega” je
vzeta iz Danielove apokalipse (7,13 sl.) in prenešena
na Kristusa. Po svojem poslanstvu in vstajenju je
Kristus Gospod, sodnik, utelešena popolnost človeške narave. Ob njegovem prihodu se bo vsemu
svetu pokazalo, kdo je on, istočasno pa bo doživelo
najvišjo izpolnitev  delo, ki se je začelo z njegovim
prihodom na svet. Luka izraža to misel tako, da
“oblake neba” pri Mateju in Marku zamenja z enim
samim “oblakom”, kar se sklada z “oblakom”, ki je
Kristusa ob vnebohodu zastrl pred pogledi apostolov.
Takrat sta tudi nebeška glasnika obljubila, da bo
njegov drugi prihod v slavi v vsem podoben temu
povratku k Očetu (prim. Apd 1,9-11). Advent, ki
ga začenjamo, je torej pogled naprej, pa ne le na
koledarski božič, ampak na vso našo bodočnost z
izpolnitvijo v odrešenju.
9. december
2. adventna nedelja
VSI BODO DELEŽNI ZVELIČANJA
Lk 3,1-6
Zgodovinski okvri nastopa Janeza Krstnika, ki je
začetek nedeljskega odlomka je sicer pomemben
za določanje časa Kristusovega rojstva (ki ga pa
kljub vsemu ne moremo natančno ugotoviti), ni pa
bistvene važnosti   pri spoznavanju vloge Janeza
Krstnika pri Kristusovem učlovečenju. O Janezovi
mladosti ne vemo nič drugega kot to, da je živel v
puščavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Pu354

S LUŽBA
ščava je Izraelcem pomenila kraj, kjer deluje Božja
milost.V puščavi ga je tudi dosegel Božji klic, ki ga
Luka  opiše podobno kakor so opisani klici nekaterih
prerokov v stari zavezi (sicer pa tudi Janez spada v
staro zavezo, saj se je nova začela šele s Kristusovo
smrtjo na križu. Za Luka je bila najvažnejša Janezova
dejavnost pridiganje. Predmet Janezovega pridiganja
je bilo sicer spreobrnjenje, krst pa omenja le mimogrede kot zunanje znamenje tega spreobrnjenja, ali
z Lukovimi besedami: krst pokore za odpuščanje
grehov. Kot tak je bil krst v Jordanu predhodnik in
predpodoba našega zakramentalnega krsta. Vendar
je Janez poudaril, da obred sam ne zadošča, ker je
za poboljšanje potrebno resnično spreobrnjenje,
pri čemer ni varčeval niti z grožnjami. Takih, ki so
sicer sprejeli njegov krst, potem pa živeli kot prej, ni
manjkalo. S tem je nakazal obnašanje, ki ga lahko
zasledujemo v Cerkvi tudi dandanašnji. So ljudje
ki brez obotavljanja sprejemajo obrede in se jih
udeležujejo – kot marsikateri Jud Janezovega krsta
– notranjega spreobrnjenja pa ne dosežejo, ker ga
niti ne želijo, niti ne iščejo. Ob njih žive taki, ki bi si
dali pokazati pot, na katero jih Jezus kliče, prezirajo
pa vse zunanje oblike, torej tudi obrede vere, češ da
za svoje življenje z Bogom ne potrebujejo nobenega
posredovanja niti posrednika. Pa je že tako, da je
Kristus svoje apostole pooblastil kot posrednike, saj
jim je celo dal pravico odpuščati grehe. V resnici je
pot do zveličanja samo ena: sprejeti potrebne obrede, vendar videti v njih samo znamenja in pomoč za
resnično notranje spreobrnjenje. Ne gre pa pozabiti,
da je zunanje pričevanje bistveni del spreobrnjenja.
Zgolj vera brez pričevanja nima nobene vrednosti.
16. december
3. adventna nedelja
PRIPRAVIMO SE NA ODREŠENJE
Lk 3,10-18
Nedeljski odlomek iz Lukovega evangelija ima v
opisovanju dejavnosti Janeza Krstnika dva dela. V
prvem, ki ga najdemo samo v Lukovem evangeliju,
prerok odgovarja na vprašanje treh družbenih skupin, ki so hotele vedeti, kaj naj store. Najprej je tu
množica ljudi raznih poklicev, ki jim Janez priporoči
dobrodelnost: naj delijo obleko in živež z drugimi.
Drugi dve skupini pa se omejujeta na ljudi dveh
poklicev, ki jih Judje niso ravno prijazno gledali.
Cestninarjem ukaže, naj ne terjajo več kakor jim
je ukazano. To je bila za njih huda zahteva, saj so
ti zakupniki raznih davkov bili vajeni, da so poleg
ukazane vsote, ki so jo morali oddati naprej, obilno
poskrbeli tudi za svoj žep. Tretja skupina so spet
ljudje posebnega poklica, vojaki, ki so bili znani
po svoji nasilnosti. Seveda tukaj ni šlo za rimske
legionarje, ki so Jude prezirali in gotovo niso hodili
poslušat Krstnika, kje le, da bi ga prosili za nasvet,
ampak za najemnike, ki jih je rimska vojska novačila med podrejenimi narodi. Tudi tem naloži hudo
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BESEDE
zahtevo: ne groziti in izsiljevati, po čemer so bili
znani in s čemer so dopolnjevali svojo uradno plačo. Višek odlomka pa je v Janezovem opisu Mesija,
ki pride za njim. S pomočjo starozaveznih podob
ga opiše najprej kot močnega, ki krščuje s Svetim
Duhom. Močni pri Janezu seveda pomeni duhovno
moč, lahko bi ga opisali kar kot Božjega poslanca
s posebnimi pooblastili, kar so razumeli tudi Judje,
saj so ga vpraševali, če je on Elija, najmogočnejši
od starozaveznih prerokov. Koliko so navzoči to moč
res razumeli duhovno, koliko pa samo politično, je
seveda drugo vprašanje. Morali pa bi prav razumeti,
ker v nadaljevanju Janez opiše Mesija kot sodnika
poslednjega časa. Tu pa seveda ni nobenega dvoma,
za kakšno moč gre. V današnjem jeziku bi rekli, da
za Kristusa in njegove ljudi, torej za kristjane, ne
zadošča samo etični pomen njegovega oznanila in
njegovih zahtev. Krščanska etika mora izhajati iz
vere – gre torej za oboje: za vero kot teorijo in za
dejanja vere, ki iz te teorije nujno izhajajo. Če tega
ni, je pač tako kot pri nas: brez etike in morale, le
dobiček.
23. december
4. adventna nedelja
ODREŠENIK PRIDE K NAM
Lk 1,39-45
Na zadnjo adventno nedeljo se podoba Janeza
Krstnika umakne podobi Marije, ki obišče svojo sorodnico Elizabeto. Časovno to seveda ne gre skupaj,
saj je Marija obiskala Elizabeto pred Janezovim rojstvom – gre torej za preskok nekaj desetletij nazaj.
Je pa odlomek prav izbran, saj evangelij ni kronika
dogodkov v časovnem zaporedju, ampak oznanilo,
ki ga je treba iz besedila izluščiti. S tem opisom je
evangelist preprečil, da bi med bralci njegovega
evangelija zavladalo  prepričanje, da je med Janezom Krstnikom in Jezusom vladal kak odnos tekmovalnosti ali celo rivalstva. Ravno nasprotno: izredno
spoštovanje Janeza izhaja iz njegovega odnosa s
Kristusom. Iz besedila tudi ne moremo ugotoviti
nobenih zemljepisnih podrobnosti. Evangelist zapiše
le, da je »vstala in se v naglici odpravila v gričevje,
v mesto na Judovem.« Gričevnata je praktično vsa
Judeja, torej bi to mesto bilo lahko kjerkoli. Izročilo
sicer navaja En Karem, 7 km zahodno od Jeruzalema, toda dokaza za to ni. Nadalje je tu poudarek,
da se je Mariji mudilo, saj se je »v naglici odpravila
v gričevje.« Vedela je, da je njena pomoč potrebna
in ne gre odlašati. Tudi nam bi se moralo muditi, to
pa predvsem pri dobrih delih, saj pravi pregovor, da
dvakrat dá, kdor hitro dá. Muditi bi se nam moralo
ne le zaradi bližine božičnega praznika, ampak zato,
ker je po Kristusovem opozorilu naš čas kratek in
ga ne gre zapravljati. Dnevi se včasih vlečejo, tedni
že manj, meseci še manj, leta pa minevajo, da se
samo čudimo. Kratek je čas vsakega posameznika,
posebno ker ne ve, kdaj mu bo dati račun o svojem
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življenju; kratek je tudi čas vse skupnosti, da doprinesemo svoje k uresničenju Božjega kraljestva
med nami. Res je sicer, da je advent tudi priprava
na božič, toda njegova končna usmeritev je križ,
torej odrešenje. Kristusovo rojstvo brez njegovega
trpljenja, smrti in vstajenja nima nobenega smisla,
torej je brez smisla tudi božič brez velike noči. Kristus je odrešenje sicer zaslužil, toda nihče ga ne bo
deležen brez svojega sodelovanja. Tudi nam se bo
godilo, kakor je napovedal Gospod, po naših delih,
ki so edina valuta, ki na onem svetu kaj velja.
30. december
Sveta Družina
DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI
Lk 2,41-52
S pripovedjo o dvanajstletnem Jezusu v templju
se končuje Lukov evangelij otroštva. V tem poročilu
Jezus prvič govori in njegove besede naznanjajo
tisti izjemni odnos temeljne pokorščine, ki združuje
Kristusa, Sina z Očetom. V tej luči čisto drugače
zasijejo vsi njegovi častni naslovi, ki se pojavljajo v
evangeliju otroštva, posebno največji med njimi: Sin
Božji. Že ob oznanjenju je angel naznanil, da bo Sin
Božji (Lk 1,32), malo pred tem pa  je rekel, da bo
“velik”. V Stari zavezi je prilastek “Velik” v rabi edinole za Boga. To poudarjanje Jezusovega božanstva
se nam lahko zdi nekoliko odveč, saj med kristjani
o tem ni nobenega dvoma. Bilo pa je pomembno
za mlado Cerkev, ki je šele iskala in utrjevala svoje
teološke pojme. Z vprašanjem Kristusove narave so
se morali ukvarjati kar štirje vesoljni cerkveni zbori:
nicejski (l. 325), prvi carigrajski (l. 381), efeški (l.
431) in kalcedonski (l.451). Čeprav Jezus še daleč
ni odrasel, že opazimo v njem razpetost med dvojno obveznostjo. Prva je pripadnost lastni družini, v
okviru katere je sploh ta obisk v Jeruzalemu, družini, ki ji je dolžan pokorščino; druga pa je njegova
mesijanska obveznost, ki ga sili, da mora, kot pravi
sam, »biti v tem, kar je mojega Očeta.« Napetost
med dvema obveznostima je dobro rešena: svoje
trenutno poslanstvo v templju je opravil, vrača se
nazaj v družino, kjer »jima je bil pokoren«. To je
zgled, kako reševati napetosti v vsaki družini. Ključna je evangelistova pripomba, da je Marija vse te
besede premišljevala in jih ohranila v svojem srcu.
Tako bi moralo biti v vsaki družini, ko otroci začno
odraščati in hoditi vedno bolj svoja pota. Po eni
strani je tukaj potrebno razumevanje staršev, ki le
preradi pozabljajo, da se je njim in njihovim staršem
dogajalo enako in da otroci ne morejo vedno ostati
v domačem gnezdu. Pa mladi se morajo zavedati,
da se vezi z družino lahko spreminjajo, ne smejo
se pa pretrgati, saj lahko le od starejše generacije
dobe tisto, kar jim manjka: izkušnje. Napetosti med
generacijami so navadno krivi eni in drugi. Starši, ki
se vtikajo v družine svojih otrok, in otroci, ki vedo za
starše samo, kadar potrebujejo pomoč: oboji so krivi!
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UŽIVA LI IN G LEDA LI BOMO
BOŽJEGA SINA
194. govor, 3–4

Kdo more doumeti neizčrpne zaklade Kristusove modrosti in vednosti, ki se skriva v njegovem
uboštvu? Zaradi nas je postal ubog, dasi je bil bogat, da bi po njegovem uboštvu mi obogateli.
Ko si je privzel človeško umrljivost in v svoji osebi pretrpel smrt, se nam je pokazal v uboštvu
človeške narave. Ni pa izgubil svojega bogastva, to mu ni bilo odvzeto, ampak ga je sklenil razodeti v prihodnosti. Kako veliko bogastvo pripravlja njim, ki ga ljubijo in vanj zaupajo!
Le delno spoznavamo, dokler ne pride, kar je popolno. Da ga bomo lahko gledali, kakršen je,
nas spreminja v božjo podobo. On, ki je enak Očetu in v božji podobi, je vzel nase podobo svojih služabnikov. Edini božji Sin je postal Sin človekov, da bi vsi ljudje postali božji otroci. Svoje
služabnike hrani s svojim lastnim telesom, da bodo svobodni mogli gledati njegovo božanstvo.
Zdaj smo božji otroci in se še ni pokazalo, kaj
bomo. Vemo, da bomo, ko se prikaže, njemu podobni, ker ga bomo gledali, kakršen je. Kaj neki so
P. Vladimir Kos
ti zakladi modrosti in vednosti, tisto božje bogastvo,
ki nas edino more zadovoljiti? Kaj neki je tisto obilje
sladkosti, ki nas edino more nasititi. To je Bog sam.
Pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.
Psalmist poje v našem imenu
Oj, Misijonarka, ob križu si stala,
in takole govori Gospodu: Nasiučencu izročil te Jezus je v skrb,
čen bom, ki se mi bo razodelo
tvoje veličastvo. Kristus in Oče
a tebi učenca, dokler boš ostala
sta eno. Kdor vidi njega, vidi
na zemlji, spod mirnih Edésinih vrb.
Očeta. Vsemogočni Gospod
je kralj veličastva. Ko nas bo
Da vstal bo naš Jezus, si vsa verovala,
spreobrnil k sebi,
a križ ti je rezal nedolžno telo.
nam bo razodel
svoje obličje
Marija, zakaj ga še danes mrzijo –
in bomo redo zadnjega diha za nas je trpel,
šeni. Takrat
iz nič nas ustvaril je – svet si lastijo –
nas bo nasitil in zadosti
a svet, ki ne ljubi, postane pekel.
nam bo.
O, da bi
se skoraj zgodilo to, kar pričakujemo! O, da bi se razodelo nad nami božje veličastvo in nas zadovoljilo! O, da
bi kmalu pili iz studenca žive vode in bili nasičeni! Ko
hodimo v veri in potujemo v solzni dolini, smo lačni in
žejni pravice in polni hrepenenja po Kristusovi lepoti, ki
se bo razodela v božji podobi. Pobožno torej obhajajmo
rojstvo Kristusa kot človeka.
Če še ne moremo doživeti njegovega večnega
rojstva iz Očeta pred zgodnjo danico, obhajajmo
danes njegovo rojstvo iz Device. Če še ne moremo doumeti, kakó je njegovo ime bilo, še preden
je sijalo sonce, priznajmo, da si je svoj prestol
postavil na soncu.
Če še ne vidimo, kako kot Edinorojeni ostaja v Očetu, mislimo na Ženina, ki prihaja iz poročne sobe. Če
še nismo pripravljeni na gostijo našega Očeta, poklek
nimo vsaj pred jaslice našega Gospoda Jezusa Kristusa.

ŠE ENA OD DVANAJSTERIH ROŽ
MISIJONARKI MARIJI
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Franc Jaklič

IGNA CIJ KNOB LEHAR
ZADNJE VESTI Z BELEGA NILA

Ljubljansko škofijstvo je po naročilu dunajskega
odbora Marijinega društva ugodilo tudi tej Klančnikovi želji: njegovi materi in njegovemu svaku
je izplačalo kar 200 goldinarjev, da Janezu kupita
dobro puško in mu jo pošljeta v Afriko. Na starega
leta dan je pa Klančnik prosil, da mu naj pošljejo še
več pušk; plačajo naj jih iz njegove dote. Rad bi bil
torej v misijonu ustanovil celo lovsko društvo. Med
lovnimi pticami omenja tudi marabúja; pravi, da se
za funt (pol kg) njegovih peres dobil 600 goldinarjev.
Pri Svetem Križu je imel Mozgan podobne težave
pri spreobračanju, kakor jih je imel Überbacher v
Gondokoru. Tudi svetokriški Kječi so bili veliki materialisti, brez čuta za višje, duhovne stvari. Klančnik
jih je pravilno ocenil (Zgodnja Danica, 9. 8. 1857):
»Če jim govorimo o Bogu, slišijo in razumejo besede,
a si mislijo, da se to njih ne tiče. Živijo brez skrbi in
ne poželijo nobene duhovne reči. Niso kakor malikovalci, ki vsaj eno reč častijo. Ti pa tudi tega ne.
Da so le siti; potem pa veselo posedajo.«
V bližini misijonske postaje raste poseben biček,
ki je za govedo izvrstna klaja. Tja gonita past rodova
Kječ in Tuic, a drug drugemu kratita to pravico. Napadi, odgoni živine in umori se venomer ponavljajo.
Ko je na jesen tudi Mozgan poslal Marijinemu
društvu na Dunaj poročilo o misijonu, je moral zapisati: »Tudi tukaj je krščanstvo še nežna rastlinica,
ki potrebuje vztrajne nege, trajne skrbi in neprestanega varstva.«
Misijonsko hišo je bil dal Mozgan na hitro zgraditi.
Bila je majhna in ni mogla dati strehe in varnosti
trem duhovnikom, štirinajstim moškim in dvanajstim
ženskam, ki so opravljali kuhinjska, hišna, vrtna in
poljska dela. Zato so postavili okrog nje nekaj koč
iz bička in blata, kakor so jih imeli domačini. Tudi
nekaj zamorskih družin je želelo stanovati zraven
postaje; tudi one so si zgradile koče. Med kočami
je ostalo nekaj košatih dreves. Okoli vsega naselja
je bil zasajen plot iz trnja. »Kako ubožno je vse! Pa
vendar imenujejo domačini to ubožno naselbino ‘Pan
nom’, to je ‘Prestolnica dežele’,« pristavlja Lanz.
Dečki in deklice, ki jih je bil Knoblehar rešil suž
nosti in ki jih je bil Mozgan odkupil ali pa dobil v dar,
so živeli deloma v misijonskih kočah, deloma pa v
kočah priseljenih družin, ki so se priglasile za krst. Ta
mladina je Mozganu delala veliko veselja; pod njegovim vodstvom se je hitro oprijela verskega življenja
in pridnega dela. Vsi so mu bili zelo vdani, saj jim je
zdaj nadomestoval očeta in mater. Kadar je kam šel,
so tisti, ki jih ni vzel s seboj, jokali. Nekoč je na oslu
jahal na lov. Zagledal je čredo gazel, nagnal psa, privezal osla k drevesu in hitel za gazelami. Osel pa se je
strgal in pridirjal domov. V misijonski vasi so mislili, da
je Mozgana kdo ubil, ali da ga je pomendral razdražen
slon ali raztrgal lev. Pa jim je Mozgan že šel naproti.
Slišal je, kako so naglas jokali. Ko so ga zagledali, so
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se vrgli k njemu, ga objemali in mu poljubljali roke.
Tudi ostali dečki in deklice so mu prihiteli naproti, z
objokanimi očmi, pa srečni, da je spet pri njih.
Najeti mohamedanski ladjarji in nekateri posli so
pa dajali tej mladini slab zgled in so bili sploh ovira
za misijonsko delo. Tudi so bili za službo leni, za jed
pa izbirčni. Kradli so, da je bilo treba neprestano
paziti nanje. Mozganu so delali vsakovrstne težave
in mu celo grozili s smrtjo. Zato je pisal Knobleharju,
naj jih odstrani. Nekaj jih je na lastno odgovornost
takoj odslovil.
K Svetemu Križu je priplul francoski trgovec, ki si
je lastil  zveneče ime “vojvoda iz Aumonta”. Duhovnike in sploh vse, kar je z vero v zvezi, je strastno
sovražil. Sprejel je službo enega izmed misijonskih
služabnikov, ki ga je bil moral Mozgan odsloviti. Z
velikim užitkom je poslušal njegove laži o misijonu,
zlasti o Mozganu, katerega je dolžil najbolj sramotnih
dejanj. Ko se je ta “vojvoda” vrnil v Kartum, je na
vsa usta širil te klevete in tudi vložil v imenu tega
svojega služabnika tožbo zoper Mozgana. Sodišče
pa je po raziskavi izjavilo, da je govoril same laži.
Vendar je kartumskim misijonarjem, zlasti Gastnerju, tudi potem prostaško nagajal, kjer je mogel.
V letih 1856 in 1857 je potoval po Nilu do Gondokora italijanski raziskovalec Karel Piaggia, ki je
poprej proučeval Tunis in Egipt. Leta 1857 se je
seznanil z Mozganom, ki mu je nesebično dal mnogo
važnih podatkov.
Zadnjega decembra 1857 je Klančnik od Svetega
Križa spet pisal materi in prijateljem. Poslal jim je
v črnih stekleničicah nojevo mast zoper bolečine v
križu, na roki ali na nogi. Pripomnil je, da je treba
bolno mesto z njo natreti ali vsaj dobro namazati.
Mati in prijatelji so ga povabili, da naj pride za
nekaj časa domov. V tem pismu jim odgovarja, da
če hočejo, da spomladi pride, mu morajo zbrati
potnino za nazaj, ker ima denar samo za tja. Če bo
dobil še kaj slonovih zob, bo pa že sam imel tudi za
nazaj. – Pa ga ni bilo.
Termiti so jim skoraj vsako leto razdejali poslopja.
Morali so si delati nova. To pa je bilo mogoče samo
v suhem času. Kječi so pa tudi le bolj v suhem času
bivali v bližini misijona, v bližini reke. Samo takrat
bi jih torej mogli misijonarji temeljiteje učiti; so pa
morali velik del časa porabiti za obnovo poslopij.
Kaj so si pa ljubljanski prijatelji misijona, ki so
vseskozi prejmali podrobna poročila o njem, zapomnili iz pripovedovanja treh kartumskih popotnikov s
postaje Sveti Križ?
Učitelj Danninger je v začetku marca pravil, da
je Mozgan tam zelo zadovoljen. Podnebje mu dobro
dene in se je v njem celo nekoliko zredil.
Črnci dovolijo misijonarjem, da učijo njihove
otroke v veri, sami so pa večinoma brezbrižni,
dasiravno jim katoliško bogoslužje ugaja.
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NEW DELHI — Indijska škofovska konferenca je
na svoji spletni strani protestirala zoper to, da so
hindujski skrajneži zlorabili katastrofalne poplave v
Kerali za propagando zoper kristjane in muslimane.
Cerkev ne bo nikdar v takšnih razmerah ločevala
ljudi na temelju vere, rase ali etnične pripadnosti,
je poudarila.
ADDIS ABEBA — Predsednik etiopske vlade
Ahmed Abiy je obema etiopskima patriarhoma
abuni Mathiasu in abuni Merkuriosu izrazil globoko
prizadetost in zaskrbljenost ob “tragičnih dogodkih” na vzhodu Etiopije, ko so na začetku avgusta
islamisti načrtno morili duhovnike in vernike ter požigali cerkve. Patriarhoma je obljubil, da bo naredil
vse, da bo v Ogadenu vnovič zavladal mir.
RIM — V Kolegiju sv. Lovrenca Brindiškega je bil
od 26. avgusta do 16. septembra 85. generalni kapitelj manjših bratov kapucinov. Udeležili so se ga
tudi Slovenci: Štefan Kožuh (generalni vikar reda),
Vlado Kolenko (provincialni minister) in Matej Nastran (tehnična ekipa). Udeleženci kapitlja so 3.
septembra izvolili novega generalnega ministra
reda br. Roberta Genuina iz beneške province, njegove svetovalce in namestnika (vikarja).
BRISBANE — Tisoče Avstralcev je 1. septembra
protestiralo zoper uzakonitev splava v Kraljičini deželi. V Avstraliji se zakonodaja glede splava razlikuje od dežele do dežele, za kaznivo dejanje poleg v
Kraljičini deželi velja še v Novem Južnem Walesu.
Vlada predlaga, da bi bil splav nekaznovano dejanje do 22. tedna nosečnosti. O osnutku zakona naj
bi glasovali še pred božičem.
KOŠICE — Kardinal Giovanni Angelo Becciu, ki je
na čelu Kongregacije za zadeve svetnikov nasledil
kardinala Angela Amata, je 1. septembra razglasil
Slovakinjo Anno Kolesarovo (1928–1944) za blaženo. Ana se je namreč kot 16-letno dekle novembra
1944 uprla pijanemu sovjetskemu vojaku, ki jo je
hotel posiliti, vojak jo je nato ustrelil. Kardinal Becciu je v govoru ostro obsodil vsako obliko nasilja
nad ženskami, posebej posilstvo, ki je »celo priznano kot orožje v vojni, ostaja nekaznovano in ni
priznano kot zločin zoper človečnost.«
FELDKIRCH — Škof Benno Elbs je svoje sodelavce
in vernike svoje škofije pozval, naj se v sedanji cerkveni krizi odločno postavijo v bran papežu Frančišku in tudi molijo zanj.
CARIGRAD — Carigrajski pravoslavni patriarh Bartolomej I. in moskovski patriarh Kiril I. 31. avgusta
nista dosegla sporazuma o prihodnosti Pravoslavne
cerkve v Ukrajini. Patriarh Bartolomej I. zagovarja
njeno samostojnost (avtokefalnost), patriarh Kiril
I. pa tej nasprotuje; pri tem ga podpirajo tudi nekateri drugi pravoslavni patriarhi.
VATIKAN — Papež Frančišek je judovski skupnosti v Rimu čestital za največji judovski praznik jom
kipur (praznovali so ga 19. septembra) in še dva
druga pomembna praznika.
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WASHINGTON — Kardinal Donald Wuerl, na katerega so se tudi zgrnile kritike v zvezi s spolnimi
zlorabami v ZDA, se je v pismu, ki ga je objavil
škofijski list Catholic Standard, duhovnikom v svoji
nadškofiji opravičil za storjene napake. Prosil jih je
»odpuščanja za moje napačne ocene in pomanjkljivosti.« Dejal jim je, da se kesa za vsakršno trpljenje, ki jim ga je povzročil. Duhovnike je povabil,
naj skupaj z njim »iščejo poti ozdravitve.«
CANBERRA — Katoliška cerkev v Avstraliji je z odločnim “Nikdar več” uradno odgovorila na sklepno
poročilo državne komisije, ki je raziskovala spolne
zlorabe. Predsednik Avstralske škofovske konference nadškof Mark Coleridge je v izjavi za tisk zagotovil: »Ne bo več nobenega zamolčevanja. Ne bo več
premestitev obtožencev zlorab. Sloves Cerkve ne
bo več nad varnostjo otrok.«
CASTEL GANDOLFO — Upravitelj papeževe polet
ne rezidence Osvaldo Gianoli je povedal, da je lani
to rezidenco obiskalo okrog 110.000 obiskovalcev.
To je skoraj štirikrat več kot leta 2015, ko so jo
odprli za obiskovalce (28.400). Gianoli v prihodnje
pričakuje še več obiskovalcev.
BEJRUT/BERLIN — Patriarh Sirske katoliške cerkve Ignatius Youssef III. Younan je ob obisku v
Berlinu, kjer se je srečal z okrog sto sirskimi družinami, povedal, da je razočaran, ker Zahod premalo
podpira krščansko manjšino v Iraku in Siriji. Zaradi
tega čutijo s svojih območij izgnani kristjani, kot da
so jih zahodne vlade “izdale”.
RIM — Italijanski minister za kulturo Alberto Bonisoli je napovedal, da bo raziskal, zakaj se je porušila cerkev San Giuseppe dei Falegnami v srcu Rima.
Natančno želi vedeti, kako je bilo poskrbljeno za
njeno varnost, katera dela so bila opravljena in kdo
jih je nadzoroval. Rimsko državno tožilstvo je že
začelo postopek, da bi ugotovilo krivca.
PRIZREN–PRIŠTINA — Papež Frančišek je 5.
septembra katoliško cerkveno območje Prizren-Priština na Kosovem ustanovil škofijo. Prvi škof je
55-letni Dodë Gjergji, škofija Prizren-Priština pa bo
še naprej neposredno podrejena Svetemu sedežu.
Njen ponos je nova stolnica sv. matere Terezije
MÜNCHEN — Hud požar je 18. septembra prizadejal zelo veliko škodo (po ocenah več milijonov
evrov) samostanu Rottenbuch na gornjem Bavarskem. Vzroka še niso ugotovili, je pa nad krajem
divjalo močno neurje. Škoda je zato še toliko večja,
ker so v zadnjih dveh letih spomeniško zaščiten
objekt obnovili, kar jih je stalo 12 milijonov evrov.
DUNAJ — Kardinal Christoph Schönborn je 22.
septembra v stolnici sv. Štefana posvetil 12 poročenih mož v stalne diakone. Vsi so se skrbno pripravljali na svojo novo službo v Cerkvi, že prej pa
se izkazali kot verni možje in v poklicnem delu.
BEIT JEMAL — Neznanci so 17. oktobra že četrtič
v petih letih oskrunili pokopališče ob salezijanskem
samostanu v Beit Jemalu zahodno od Jeruzalema.
27 križev so razbili in pometali na tla. Združenje
ordinarijev Svete dežele je v izjavi obsodilo napad
in opozorilo, da je izraelska policija pri preganjanju
teh dejanj neuspešna.
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MALAGA — Španski jezuit Tiburcio Arnaiz Muñoz
je bil 20. oktobra razglašen za blaženega. »Čutil
se je soodgovornega za duhovno in moralno zlo
ter socialne rane svojega časa,« je dejal kardinal
Becciu, prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov.
Novi blaženi je bil docela predan vsem, še zlasti
ubogim, deloval pa je tudi kot voditelj duhovnih
vaj, spovednik in duhovni voditelj.
VATIKAN — Papež Frančišek je 8. oktobra sprejel črnogorskega predsednika Mila Djukanovića in
pohvalil dobre medsebojne odnose, ki temeljijo na
sporazumu iz leta 2011. Med temami pogovora sta
bili še sobivanje različnih verskih in etničnih manjšin v Črni gori ter predpristopna pogajanja z EU.
15. oktobra je papež sprejel še poljskega predsednika in poudaril vlogo Poljske v Evropi.
BELFAST — Vrhovno sodišče je 10. oktobra ugodilo pritožbi peka McArthurja in zavrglo sodbo, po
kateri naj bi ta ravnal diskriminatorno, ko je homoseksualni stranki odrekel izdelavo torte z napisom v
podporo istospolnim porokam. Sodišče je presodilo, da pek ni zavrnil stranke zaradi njegove spolne
usmerjenosti, marveč zaradi sporočila. »Nihče ne
sme biti prisiljen imeti ali izražati mnenje, s katerim se ne strinja,« je odločitev utemeljilo sodišče.
WASHINGTON — Papež Frančišek je 12. oktobra
sprejel odstop washingtonskega nadškofa in kardinala Donalda Wuerla. Po junijskem razkritjih spolnih zlorab, povezanih z njegovim predhodnikom
McCarrickom, je bilo slišati več zahtev po odhodu
Wuerla, ki je sicer ostal nadškof še tri leta po dopolnjeni starosti za upokojitev (75 let).
MADRID — Španska škofovska konferenca je
16. oktobra sporočila, da namerava sprejeti nove
ukrepe za preprečevanje spolnih zlorab. Komisija,
ki so jo ustanovili v ta namen, naj bi posodobila
pravila glede obravnav tovrstnih primerov ter
pripravila vrh s papežem Frančiškom na to temo, ki
bo februarja prihodnje leto.
VATIKAN — Papeža Frančiška je 18. oktobra obiskal predsednik Južne Koreje Moon Jae-in in mu še
osebno prenesel vabilo Severne Koreje, naj obišče to državo. Po navedbah urada južnokorejskega
predsednika je papež izrazil pripravljenost na pot v
Severno Korejo, če bo prejel uradno povabilo.
NOVO MESTO — Novomeški škof msgr. Andrej
Glavan je v nedeljo, 14. oktobra 2018, dopolnil
75 let, ob tem pa je papežu Frančišku v skladu s
cerkvenimi pravili ponudil svoj odstop. Papež odstopa ni sprejel, službo novomeškega škofa mu je
podaljšal še za eno leto. Novi škof naj bi bil znan
najpozneje konec prihodnjega leta.
DUNAJ — Inštitut za medicinsko antropologijo in
bioetiko bo 19. oktobra v sodelovanju z zavarovalnicama PVA in SVA pripravil strokovno zasedanje z
naslovom Komunikacija ob bolniški postelji – izzivi
za medicino in nego bolnika.
ALŽIR — Alžirski škofje so objavili, da bo prefekt
Kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Giovanni Angelo Becciu 8. decembra razglasil za blažene
sedem umorjenih trapistov samostana Naše Gospe
Atlaške in še 12 drugih alžirskih mučencev.
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VATIKAN — Papež Frančišek je pri splošni avdienci
20. oktobra umetno prekinitev nosečnosti (splav)
primerjal z naročenim umorom. Splav je velik greh
ne le za žensko, ki splavi, ampak tudi za zdravnika
in partnerja, če jo je k temu silil. Zakonik cerkvenega prava za to dejanje predvideva izobčenje,
DUNAJ — Nemški družbeni etik jezuit Michael Hainz je v predavanju na avstrijski Katoliški socialni
akademiji kot “protistrup” za razširjajoči se desničarski populizem na stari celini predlagal komunikacijo, poudarjanje in širjenje vrednot, krepitev
demokratičnih struktur in reševanje družbenih težav z dobro gospodarsko in socialno politiko.
WASHINGTON — Pred najvišjim ameriškim razsodiščem so se znašle tudi sestre reda delavk Kri
stusove krvi, ker niso pustile napeljave plinovoda
čez samostansko ozemlje v Pensilvaniji. Če bi to
dopustile, bi bila kršena njihova pravica do svobodnega izpovedovanja vere. Leta 1993 izdani zakon
naj bi namreč ljudem zagotavljal pravico do tega.
BONN — Nemški list Bild je objavil pismo zaslužnega papeža Benedikta XVI. kardinalu (njegovega
imena ne pove), ki ga obsoja zaradi tega, ker se je
umaknil z mesta voditelja Cerkve. Zaslužni papež
kardinalu svetuje: »Če veste za boljšo pot in menite, da lahko obsojate to, ki sem jo jaz izbral, mi,
prosim, povejte.«
NEW YORK — Vatikanski “minister za zunanje zadeve” nadškof Paul Gallagher je na prireditvi, ki so
jo ob 100. obletnici rojstva Nelsona Mandele pripravili ZN, spomnil na njegovo zavzemanje za mir,
spravo, nenasilje in človekove pravice.
DUNAJ — Predsednik Karitas Michael Landau je ob
10. obletnici avstrijske ratifikacije konvencije ZN o
pravicah invalidov (26. septembra 2008) opozoril
na to, da država premalo spoštuje pravice invalidov, čeprav se je zavezala k temu. »Že nekaj časa
tukaj vlada zatišje oz. prihaja celo do korakov nazaj,« ugotavlja Landau.
SANTIAGO — Čilski kardinal Ricardo Ezzati je žrtve
spolnih zlorab ob 400-letnici cerkve sv. Frančiška
javno prosil odpuščanja, obenem jim je obljubil
pomoč. Posebej jih je prosil, naj odpustijo tistim,
ki so jih prizadeli, vernim ljudem po župnijah, zlasti
še duhovniki. Poudaril je, da je treba narediti vse,
da se takšni primeri ne bodo več ponavljali.
FREIBURG — Nemški jezuit in nekdanji rektor
Zavoda sv. Kanizija v Berlinu p. Klaus Mertes zagovarja papeža Frančiška, ko ga nekateri cerkveni krogi napadajo v zvezi z reševanjem primerov
spolnih zlorab v Cerkvi. Zaveda se, da papež dela
tudi napake, vendar je »grdo tako s človeškega kot
intelektualnega vidika«, da “glasna, nadkatoliška
manjšina” poskuša vreči papeža.
BRATISLAVA — Grkokatoliška škofija Prešov na
Slovaškem je praznovala 200-letnico obstoja. Slovesnosti ob tem jubileju se je udeležil tudi prefekt
Kongregacije za Vzhodne cerkve kardinal Sandri.
Poudaril je, da pri vernikih te škofije, ki je pred desetimi leti postala metropolija za vso Slovaško, ne
sme prevladati »nostalgija za preteklostjo«, marveč morajo biti hvaležni za dela Božje milosti.
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Prvi zimski dnevi so že v davnih časih naznanjali
med drugim tudi skorajšnji praznik kolin.
Živali so bile spitane in treba se je bilo preskrbeti za zimski čas. Tako so klali perutnino, klali so
govedo, klali prašiče. V dobi, ki jo pomnimo, je od
nekdanjih kolin v naših krajih ostalo večidel samo
klanje prašičev.
Mračni zimski čas je bil, kakor že vemo, čas duhov. Duhovi prednikov so prihajali tudi h kolinam,
zahtevali so svoj delež in ga dobili. Spomini so se
ohranili v današnje dni, ne da bi se jih ljudje zavedali.
Nič čudnega, če so koline kot “domač praznik” v
velikih časteh. Pohorski ljudski pesnik Jurij Vodovnik
(1791-1858) se jih je spomnil s pesmijo:
Veseli čas prihaja,
da mati zgodaj vstaja,
ma dost skrbi, velík trpi,
da v peč potico vsaja.
Prešiče so zredili,
jih bodo skor lovili,
pa tud klobas za pustni čas
tri sorte naredili.
Prešiči so debeli
mo skor za njim leteli
okol oglov, okol plotov,
dokler jih bomo vjeli ...
Koline, v celjski okolici in na Dravskem polju tudi
furež, drugod še koljerija imenovane, so tudi zato
velik dan za kmečko domačijo, ker se gospodarju
poslej ni več treba bati bolezni, ki bi mu svinjo stisnila, in ker je gospodinji nekaj časa odvzeta skrb
za krmljenje. Prašič je spitan, domači si oddahnejo.
Klal je navadno hišni gospodar; pozneje so smeli
naprositi soseda, dandanes pa naprošajo gospodarji
tudi druge izurjene klavce, da opravijo nelahko posel. Če te kličejo na koline, pravijo na Štajerskem, ne
smeš odreči, kakor ne za krst. V nič bi deval največji
domači praznik vsega leta.
Koline zahtevajo dosti priprav od vseh domačih.
Otrokom  že od nekdaj ni bilo treba v šolo, tudi oni
imajo svoj delež. Gospodar ali starejši sin pravočasno pripravi špile za klobase. Ob potoku nareže
dolge maklenove vejice, jih na peči posuši, čedno
obéli, ošpiči in jim osmodi konice. Tudi trske za žlemanje črev morajo biti pri roki in rožiči za polnjenje
klobas očiščeni. Ženske prebirajo pšeno za klobase,
gospodinja si oskrbi potrebna “žmahnila”, dišave in
pripravi Štefanovo sol. Posebno skrb zahtevajo noži.
V Poljanski dolini nad Škofjo Loko koljejo zmerom
le z nožem, ki ima črn ročaj in rez na obeh straneh;
tak nož rabijo samo za zakol. Nož (“zabodnjak”)
mora biti ostro nabrušen. Métrgo ali trügo (“barano”
v celjski okolici), v kateri bodo praščiča “arali”, je
treba zastičiti, če je poletno sonce preveč razsušilo
dno, natrositi vanjo pepel in tako zamašiti špranje.
Kolofonijo, ki jo bodo posipali na prašiča, da bodo
360

ščetine šle od kože, je treba kupiti pravi čas. Tudi
razno posodje mora biti nared. Ponekod imajo posebno stojale,“škamelj”, da nanj v hiši položijo zaklano
svinjo, drugod odnesó v hišo hlevska vrata, ki jih
snamejo, ko svinje ni več v hlevu.
Klavci, “mesarji”, pridejo že zgodaj k hiši. Brž je
na mizi zelenka slivovke s hlebom novega pšeničnega kruha. Danes pogosto postrežejo tudi z vročim
čajem. Možakarji sedé za mizo in polagoma se jim
jeziki razvežejo. Mati medtem skliče otroke, ki drug
za drugim zaspano pokukajo v hišo. Vsak dobi svojo
nalogo: eden bo držal svinjo pri zadnjih nogah, drugi
bo pazil na “krnico” za kri, dekletce bo svetilo ...
Ko so se okrepčali in pogreli, vstanejo. Tisti, ki
naj bi svinjo zabodel, si zaviha rokave. V Slovenskih
goricah nastrga
z “zabodnjakom”
žegnano sol v krnico za kri. »Bog
pomagaj!« pravi,
nato se  odpravijo.
Zakol ni lahko
opravilo. Možje si
določije vloge; nož
drži navadno tisti
izmed pomagačev,
ki bo stregel kri; ročno ga mora podati klavcu, kadar
je svinja na tleh.
Prej pa je navadno še obilo truda. Le malokdaj
je mogoče prašiča meni nič tebi nič položiti. V Slovenskih goricah gospodnja odpre vratca in sune
“krmljenko” – tako pravijo pitani svinji – z brezovo
metlo voči, da jo s tem “pocopra” in ji vzame vid. Nič
kaj prav ne verjame svinja koruzi, ki ji jo ponujajo, da
bi prišla iz hleva. Eden mora k nji, da jo spravi ven.
Kakšen mogočen prašič ali obilno spitana svinja, ki
zaslutita, da jima gre za življenje, nista tisti čas prav
nič pohlevni živali. Marsikakšen junak se ju zboji,
mnogo je zgodbic, mnogo zabavljivih pesmic, ki poročajo o tragikomičnih dogodivščinah naših klavcev.
V pesmi iz Prlekije pripoveduje svojo storijo junak, ki so ga prisilili, da je moral po svinjo v hlev.
Da smo račun držali,
kak bomo prašička klali,
te je vsaki name kaza.
Ti boš pre po hlevi gaza!
Te ji dajo prav žganice,
jaz si plüjem na peščice.
Da je zdaj drugači nej,
tak jaz iden naj naprej.
To bi van jaz rad poveda,
kak me je prašiček gleda,
da sen priša notre v hlev.
Misli, da mu nesem plev.
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Vüha špiči no poslüša,
meni že trepeče düša.
Tü bi nüca jaz dva krampa,
da on tak na mene čampa.
Nesen vüpa ga prjeti,
že leti mi drek po peti,
de on tak nad menoj krüli,
de me lehko tü ogüli.
Ne še se zdaj vüni zdere,
on me v drügi kot podere.
Tü je moja zadnja vüra,
če boš se tak z menoj güra.
Jaz se zderem: Dveri gor!
Te prešiček najde v dvor ...
Rado se primeri, da se prašič izmuzne vsem
rokam, ki ga skušajo zgrabiti. Takrat prav po Vodovniko: vse drvi za njim“okol oglov, okol plotov”,
dokler ga spretnež vendarle ne ujame in podre na tla.
Prašič mora obležati na levi strani. V nekaterih krajih
zadrgnejo svinji, preden jo spuste iz hleva, vrv okoli
zadnje noge, da ne more uiti, ko jo imajo na tleh,
sicer s čekani seka na vse strani, toda “mesar” ji z
nogo zaustavi rilec. V Slovenskih goricah (Sv. Ana)
potrosijo svinjo z žegnano soljo, preden jo zakoljejo,
kakor so Grki posipali živalske žrtve z ječmenom.
Vešč “mesar” z enim sunkom zadene srce in s tem
živali skrajša trpljenje. V Prekmurju si natakne na
nož strok česna, “da prašič manj cvili”. V laški okolici pa sploh ves nož namaže s česnom, “da je bolj
strupen” in je prašič prej mrtev. Na Jezerskem baje
žival ni poginila, če jo je mesar klal z “zacopranim”
nožem. Takega noža so se klavci hudo bali in če se
je zgodilo, da kdaj ni nastopila hitra smrt, takega
noža niso nikoli več uporabljali ... Krivda je seveda na
klavcu, ki ni dosti spreten ali ima smolo. Splošno in
ne samo pri nas je razširjena vera, da žival ne pogine,
če je pri klanju navzoč nekdo, ki se mu žival smili. V
Goriči vasi pri Ribnici menijo, da prašič  ob zakolu ne
more poginiti, če zakol gleda dekla, ki ga je krmila
in se ji žival smili. Če pa so spretni možje pri delu,
slišiš z dvorišča nekaj časa smo hreščeče cviljenje
in zavijanje, zatem hropenje, nato pa je vse tiho ...
V Slovenskih goricah in v Ziljski dolini je navada,
da zadelajo svinji rano s koruznim storžem. Klavec
ponekod zareže svinji pod vratom (po “grtancu”)
podobo križa in natrosi v zarez blagoslovljeno sol; v
Posavju (Loka apri Zidanem mosti) in v Beli Krajini
kanejo vanj še blagoslovljeno vodo, okoli Laškega
“šentjanževo vino” ali pa pokrope z blagoslovljeno
vodo vso svinjo.
V Grahovem zapro rano s spino in povežejo z
motvozom. Spino in motvoz shranijo na omari do
prihodnjih kolin, čeprav uporabljajo takrat novo,
staro šele nato zavržejo. Tako narede za srečen zakol
v prihodnjem letu.
Okrvavljeni nož vržejo pri Veliki Nedelji po zakolu takoj čez streho, češ da bo prihodnja svinja za
zakol vsaj tako velika kakor je bila letošnja. Ignacij
Koprivec pripovdeuje o vaški “coprnici” v Slovenskih
goricah, ki je svetovala gospodinjam, kaj naj naredi2018 – AM – DECEMBER

jo, da bodo imele
lepe svinje. »Tisti
dan, ko kolinite,
moraš vse kote v
svoji sobi devetkrat pomesti. Ko
so sobe pometene, deni v sredo
prostora, kjer bo  
ležala mrtva svinja, škaf vode. V
tej vodi se morajo umiti vsi, ki pri
mesarju sodelujejo. Šele potem
lahko gredo po
svinjo. Ko jo mesar zabode, moraš vzeti zabodnjak
ter ga poriniti trikrat skozi repo, ki je ležala devet
dni na žegnani soli ...«
V Prekmurju vržejo takoj po zakolu v svinjski hlev
debel štor, da bi bila svinja, ki jo bodo zaklali prihodnje leto, še debelejša kakor letošnja. Svojevrstno
znamenje je na hlevskih vratih odtis roke, ki jo pod
Kumom poprej pomočijo v kri zaklane svinje.
Duhovi prednikov so svoje dni zahtevali svoj delež
tudi pri kolinah. Kakor pravi poročilo iz 17. stoletja,
so Litvanci pri kolinah vrgli košček mesa v hlev; to
naj bi bila žrtev. Nekaj podobnega srečamo v Prek
murju (Krog pri Murski Soboti) in tudi na Dolenjskem
(Št. Jurij pod Kumom). Zaklani svinji porežejo seske
in jih vržejo nazaj v hlev. Verjamejo namreč, da bodo
drugo leto lahko klali toliko svinj, kolikor sescev so
vrgli v svinjak. V lendavski okolici rečejo pri tem:
»Bog daj desetkrat več!« Na Dolenjskem potegnejo
po zaklani svinji trikrat po dolgem z metlo, da bo
prihodnji prašič daljši.
Stari čari pa se, kakor smo videli že ponovno, tudi
umikajo krščanskem zakramentalom. V Slovenskih
goricah se klavci z zaklano svinjo na hišnem pragu
za hip ustavijo. Gospodinja prinese iz hrama blagoslovljeno vodo in pokropi “krmljenko”, ki jo šele
nato odvlečejo v izbo.
Toda najprej je treba svinji odstraniti ščetine s
kože. V prejšnjih časih so jo položili na razmaknjene deske in jo opalili, osmodili.,Danes jo zavalijo v
métrgo ali “trugo”, jo zmočijo, posipljejo s kolofonijo
in počez poparijo s kropom. Nato šele laho svinjo
“arajo”, “šupajo”, se pravi, ji z verigami zdrgnejo
ščetine s kože, nato pa še ostržejo s starimi žlicami.
Če gredo ščetine nerade stran, je, pravijo v Ribnici,
tega kriva dekla, ki da je  prašiča “zaparila”; zato
ne bo dobila ženina.
Iz truge vzdignejo svinjo na nosila. Umijejo jo z
mrzlo vodo, posebno ušesa, in jo obrijejo na mestih,
kjer je še ostalo kaj ščetin. Tudi parklje potegnejo
z nog in svinjo nato nesejo v hišo.
V izbi polože zaklano svinjo na posebno stojalo,
“škamelj”, kakor mu pravijo v Slovenskih goricah,
ji privežejo noge z vrvmi za tramove, nabrusijo še
nekoliko nože in glavni “mesar” zareže črte, po katerih začnejo snemati s svinje kožo. Že leta 1847
so “Novice pohvalile Gorenjca, da zaklanega prašiča
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iz kože dene, kožo pa da
strojiti in mu »vstrojena
per obuvali, per komatih
in drugim jermenji veliko
odverne.”
Na splošno velja, da
naj v hišo h klavcem
nihče ne hodi, kdor pa
vendar pride, ga imajo za
vsiljivca in požrešneža.
To pa ne velja za berače.
Vsa hiša je v kratkem
“polna vonja po mlačni
krvi in puhtečem drobov
ju. Gospodinja čaka na
kri in jetra. Prašič še ni razdelan, že pridejo na mi
zo jetra v omaki. Možgane pojé v ribniški okolici
gospodinja, opraži si jih z jajci.
“Mesar” večino mesa, zlasti gnjati in plečeta, primerno razseka, nasoli, včasih tudi namaže s česnom
in vloži v čeber. Meso ostane v čebru osem dni ali

P. Bernardin Sušnik

nadaljevanje prihodnjič

PREPOVEDANA SVININA

Tako judovska stara zaveza kot islam imata stično točko, ki je prepoved uživanja svinjskega mesa
in produktov iz njega (salame, klobase ...). Islam
je marsikaj “posvojil” iz Svetega pisma,  zato se tu
nameravam ukvarjati smo z judovsko prepovedjo. To
vprašanje je raziskovala Nicole J. Ruane iz University of New Hampshire v Združenih državah, njeno
poročilo pa je dosegljivo na spletu. Njene ugotovitve
objavljam v skrajšani obliki.
2. Knjiga Makabejcev opisuje poskus selevkidskega kralja Antioha IV. Epifana prisiliti Jude jesti
svinjsko meso (2 Mkb 6,18 sl.; 7,1 sl.). To se je
dogajalo za časa njegovega vladanja v helenističnii
Siriji v letih 175-164 pred Kr. Kaj je ta prepoved
Judom pomenila?
Kot za mnoge obredne zadeve, tudi tukaj ne moremo zagotovo reči, kakšen je bil njen pomen. Tako
ogibanje določenih stvari lahko ima mnoge pomene,
lahko pa tudi nobenega. Včasih je tak obred znamenje pripadnosti, bodisi narodne, bodisi verske ali
drugačne, nima pa nobenega notranjega pomena,
vsaj jasnega ne. Tak predpis je prepoved uživanja
svinjskega mesa: lahko gre preprosto za razločevanje med tistimi, ki ga jedo in tistimi, ki ga ne jedo.
Najzgodnejšo omembo prepovedi svinjskega
mesa imamo v Svetem pismu v 3 Mz 11,2-8 in 5
Mz 14,5-8. Na obeh mestih je kriterij isti: dovoljeno
je jesti meso prežvekovalcev, ampak samo tistih, ki
imajo preklane parklje. Ne smejo jesti »svinje, ker
sicer ima parklje, preklane parklje, pa ne prežvekuje: za vas je nečista« (3 Mz 11,7).
Čeprav je ta prepoved popolnoma jasna, je pa
razlog prepovedi same nejasen. Besedilo pove, da
gre za prežvekovanje, nič pa o tem, zakaj je pomanjkanje prežvekovanja tako problematično. Enako tudi
ne pove, zakaj je važno razlikovanje med preklanimi
in nepreklanimi parklji.
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tudi nekaj tednov, da se
dobro razsoli. V Halozah
solijo meso z blagoslov
ljeno soljo, pravijo, da
meso potem ne “črvavi”.
Večji kosi ostanejo dlje
časa v razsou. Ob tednu
ali čez štirinajst dni jih
gospodinja preloži.
Če je treba, posamezne kose zdaj še obrežejo, da dobé pravo obliko.
Nato jih navežejo na trte
in obesijo v dim, v “šijo”.
Tu ostanejo štirinajst dni
ali pa tri tedne, kolikor je pač teba.
Špeh so včasih nasolili, samo debeli špeh so odrezali in pretopili v mast. Podvampovino so nasolili,
popoprali in dali sušit. Ponekod niso naredili nobene
masti in so belili kar s špehom.

V zgodovini so si sledile različne razlage izvora te
prepovedi. V prvem krščanskem stoletju je filozof
Filon iz Aleksandrije razlagal, da je svinjsko meso
prepovedano, ker je najbolj okusno od vseh in bi
vodilo v požrešnost, meso prežvekovalcev pa je
dovoljeno, ker njihovo prežvekovanje spominja na
študente, ki razmišljajo o načelih svojega učitelja.
Bolj prepričljiva je srednjeveška razlaga Mojzesa
Majmonidesa. Svinjsko meso je prepovedano, ker
je svinja najbolj umazana žival, še posebej pa so
vprašljive njene prehranjevalne navade, saj požre
vsako umazanijo, celo svoje lastne izmečke.
Ena od modernih razlag trdi, da je prišlo do prepovedi zato, ker da je bilo na področju Bližnjega vzhoda
težko rediti svinje. To pa ne bo držalo, saj so svinje
redili že Feničani in Filistejci, pa tudi v evangeliju je
omenjena »čreda okrog dva tisoč svinj,« (Mr 5,14), v
katere je Kristus nagnal hudobne duhove in so se vse
utopile v jezeru. Prav tako ne prepriča razlaga, da
prepoved izvira iz dejstva, da v svinjskem mesu žive
razni zajedalci, predvsem trihine. To so spoznanja
modernega časa – v antiki so bili ti problemi neznani.
V tretjem delu Izaijeve knjige, katerega nastanek kaže že v čas po povratku iz babilonskega izgnanstva, je uživanje svinjskega mesa izenačeno z
malikovanjem in označeno kot gnusno in pohujšljivo
Iz 65,4; 66,3). Očitno je kršilo neka važna kulturna
načela, ki jih pa ne poznamo.
Razlogov za prepoved svinjskega mesa v Svetem
pismu torej ni najti. Imamo pa podobne zahteve še
danes. Na spletu sem naletel na članek, kjer pisec
svinjsko meso razglaša strupeno skoraj tako kot
ciankalij. Po njegovem bi ga smeli uživati kvečjemu
dvakrat na leto, in to samo, če je bilo vzgojeno in
zaklano v skladu s posebnimi varstvenimi načeli. Če
bi to držalo, bi te pol klobase že spravilo na drugi
svet in bi bila večina od nas že davno pod zemljo.
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sveta zgodovina

Henri Daniel-Rops

SEME CERKVE

JEZUS V SVOJEM ČAS U
OB LIKOVA N JE A P OSTO LOV

Zdi se, da je Jezus zadnji del galilejskega obdobja posvetil predvsem oblikovanju svojih učencev.
Pozneje ne bo imel časa za to osnovno delo in ko
bo napočila žaloigra, se bo pač treba zanesti na
dvanajstere, katerih naloga bo, da pospravijo žetev.
Jezus vzgaja apostole

Vidimo, da je poslal dvanajstere na delo kakih
osem ali deset mesecev potem, ko jih je poklical.
Človek bi rekel, da je šlo za poskus, za pripravo na
nalogo, ki jih je čakala, ko ga ne bo več med njimi
(Lk 9,1-6; Mr 6,6-13; Mt 10, 5-16 in 11,1). Poslal je
po dva in dva. Tako bo vedno tudi v začetku Cerkve;
misijonarji bodo odhajali po dva in dva: pametna
mera, ki je obenem opora in nadzorstvo ter preprečuje prevelik zanos pri onem, ki bi sam govoril
množicam. Tako bodo “apostoli”, “poslani”, zaslužili
svoje ime, ki mu v tistem času ni bilo podobnega.
»Dal jim je oblast nad nečistimi duhovi« (Mt 10,1).
»Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte!« (Mt 10,8). Čeprav je s
tem tvegal, da zmanjša svoj ugled, je dovolil tistim,
ki ga zastopajo, delati, kar je delal sam. Vendar pa
je omejil področje in obseg njihovega poslanstva. Ne
bodo še smeli oznanjati Mesija – saj ga še sami tako
malo poznajo – ampak samo pokoro in napovedovati: »nebeško kraljestvo se je približalo« (Mt 10,7).
Ne bodo se smeli ukvarjati s pogani, z neverniki in
s Samarijani, ampak bodo šli k »izgubljenim ovcam
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Izraelove hiše« (Mt 10,6).
Jezus vztraja predvsem pri načinu, ki se ga morajo držati, posebno pri brezpogojnem uboštvu,
katerega zgled bodo morali dajati. Potujoči Jud je
nosil s seboj več tunik, tri pasove, palico, torbo,
nadomestne sandale, včasih tudi
plašč in v vsakem primeru knjige
postave. Tisti, ki so učenci vélikega
Ubožca, naj se ne obremenjujejo s
tem: »Ne oskrbujte se ne z zlatom
ne s srebrom ne z bakrom v pasovih, ne s popotno torbo ne z dvema
suknjama ne s sandali ne s palico«
(Mt 10,9-10). Kako bodo potem
živeli? Za to bo skrbela Božja previdnost. Ko pridejo v vas, naj poiščejo
hišo, ki je vredna, da jih sprejme;
vzeti pod streho Božje odposlance
je namreč čast. In če se zgodi, da
jih bodo odgnali? Vedeti morajo, da
v njihovem apostolatu ne bo vse
lahko. Kakor “ovce med volkovi”
jih bodo včasih odgnali, jih vlekli v
ječe, jih bičali ... Naj se tedaj ne vsiljujejo, ampak naj se umaknejo in
otresejo na pragu negostoljubnega
doma prah s svojih nog. Tako naroča Jezus takoj v začetku, ko določa
svoji bodoči Cerkvi načela njenega
apostolata, bistveni pogoj, ki sta ga
pozneje določila svojim “beraškim”
menihom sveti Frančišek in sveti Dominik: uboštvo,
sveta odpoved premoženju.
Poslanstvo apostolov gotovo ni dolgo trajalo, ker je
šlo samo za poskus. Najbrž so odšli februarja leta 29,
aprila pa jih že znova vidimo okoli njihovega Učitelja,
ko je pomnožil kruh ... Odslej se je Jezus trudil, da
jim pomaga popolnoma prodreti v bistvena načela
svojega nauka. Zdi se, da je velik del njegovega
učenja v tem času posebno določen dvanajsterim,
ki jim neprestano nadrobno razlaga svojo misel in
opredeljuje vsako nejasno točko. Ni šlo lahko in
evangeliji, predvsem Markov, prav nič ne skrivajo,
da je imel Kristus mnogo težav, preden je strl oklep
navad in nerazumevanja, ki so ga bili polni. Nekega
dne, na primer, ko so bili vsi v čolnu in so se bližali
obrežju, brez dvoma nedaleč od mesta, ki je bilo bolj
ali manj naseljeno s pogani, so se apostoli vznemirili: ali bodo našli kaj kruha, po predpisih postave?
Jezus pa jim je rekel: »Varujte se kvasa farizejev in
Herodovega kvasa« (Mt 8,15) in: »Varujte se farizejskega in saducejskega kvasa« (Mt 16,11). Besede so
razumeli samo z ozirom na svoj želodec: če v kraju,
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kjer bodo pristali, najdejo samo “nečisti” kvas, kaj
bodo jedli? Jezus jih je moral spomniti, da nikoli ni
dopustil, da bi jim mamjkalo zemeljskega kruha. Šele
tedaj so razumeli: ali ni farizejski kvas hinavščina in
prazna, zgolj zunanja navezanost na postavo? Ali ni
saducejski kvas napuh in udobne navade? Herodov
pa   prešuštvo in nasilnost? Koliko takih dogodkov
je bilo potrebnih, preden so v pravem, duhovnem
pomenu razumeli besede svojega Učenika.
Take zgodbe dovolj jasno kažejo, kako neposredno, resnično in praktično je bilo Jezusovo učenje.
V njem ni bilo nič filozofskega poučevanja in ni v
ničemer podobno bistroumni dialektiki sokratovskih dvogovorov. Resnično načelo, ki je ogrodje
Jezusovega učenja, je zdrava pamet. Jezusov nauk
je čudovito človeški. Kaj pomaga – tako je Jezus
nekoč vprašal apostole – natančno izpolniti obredna
umivanja, če pa je srce umazano od greha? Čemu
čistiti “kozarce in vrče, kotličke in ležišča”, če pa
so duše omadeževane, če predrzno kršijo najlepše
Mojzesove predpise? Ali more čistost hrane, ki je
Judom tako važna, odtehtati čistost vesti? »Človeka ne more omadeževati nič, kar pride vanj od
zunaj, ker ne gre v njegovo srce, ampak v želodec,
in se nato izloči v greznico ... Kar pride iz človeka,
to ga omadežuje. Od znotraj namreč, iz človekovega
srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine,
umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet«
(Mr 7, 17-21; Mt 15,17-19).
Kakšen je tedaj nauk, za katerega zahteva Jezus,
da mu dajejo prednost pred vsemi predpisi postave?
Preprost! Nekaj besed, ki jih brez posebnih težav
pojasni nekaj prispodob. Najprej zahteva od tistih,
ki hodijo za njim, ljubezen in brezpogojno vdanost:
»Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene
vreden« (Mt 10,37). Bog hoče, da se mu darujemo
brez pridržka in da so mu posvečeni vsi trenutki življenja. Apostoli, rešeni zemeljskih skrbi, apostoli, ki
jim ne bo dovoljeno izbirati med dvema gospodoma,
med Bogom in denarjem, se bodo mogli popolnoma
posvetiti edino potrebnemu.
Še bolj kakor ljubezen do Boga, na katero se
sklicuje kot na samoumevno prepričanje, pa Jezus s
pretresljivim poudarkom uči ljubezen do ljudi, zakon
vseobsegajoče ljubezni. »To je moja zapoved,« po-

navlja v svojih zadnjih naročilih na predvečer svojega
trpljenja, »da se ljubite med seboj, kakor sem vas
jaz ljubil« (Jn 15,12). Tertulijanov izrek podaja to s
čudovitimi besedami: »Videl si brata – videl si Boga.«
Ljubezen je resnično orožje Cerkve. Svoje najbolj
trajne zmage ne piše z zemeljskimi bitkami in če so
se velika vojaška dejanja križarjev sčasoma izkazala kot prazna ničevost, pa nikoli nista brez koristi
žrtev ponižnega misijonarjenja in svetla ljubezen
kake hčere sv. Vincencija Pavelskega. – »Če sta dva
izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju
bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč
dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem
sredi med njimi« (Mt 18,19). Odmev tega je izrek,
ki so ga našli na egiptovskem papirusu: »Kjer sta
dva, nista brez Boga ...« Neprestano naj odpuščajo
drug drugemu, bratu, ki jim je storil krivico, naj
ne odpuste sedemkrat, ampak »sedemdesetkrat
sedemkrat« (Mt 18,21-22); pazijo naj, da ne bodo
kakor dolžnik, ki mu je bil odpuščen ves dolg, on pa
neusmiljeno zgrabi za vrat svojega dolžnika! (prim.
Mt 18,23-35; Lk 17,3-4). Celo do javnih grešnikov naj
bodo zadržani in zmerni, naj jih posvare najprej med
štirimi očmi, nato pa pred dvema ali tremi pričami,
preden jih obsodijo (Mt 18,15-20). Krotki naj bodo
tudi s tistimi, ki niso kristjani, ki morda še blodijo po
slabih potih, vendar pa so njihovi nameni pošteni.
Evangelistu Janezu, ki je bil ogorčen, ker je videl,
da je nekdo v Jezusovem imenu izgnal hudobnega
duha, je Kristus odgovoril: »Nihče namreč ne more
storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo
govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas« (Mt
9,38-40; Lk 9,49-50). Cerkev naj torej ne išče tega,
kar ločuje, ampak to, kar združuje!
Tako vzgojeni v mnogih drugih razgovorih in
pripravljeni za nalogo, ki jih čaka, bodo apostoli
imeli v sebi vso potrebno silo, da primejo, ko bo
prišel čas, za delo, ki ga je začel Jezus, in dajo ves
žar njegovi besedi. Še bolj kakor množici, ki ji je
govoril na gori, velja njim osebno slovita beseda, ki
jo je ponavljal Jezus: »Vi ste sol zemlje« (Mr 9,49;
Mt 5,13; Lk 14,34-35). Resnično, nič ni krščanstvu
bolj škodljivo, kakor da v tem ali onem delu Cerkve
postane plehka: globoki vzroki velikih kriz, ki jih je
v teku stoletij krščansvo pretrpelo, so bili vedno v
nezvestobi kristjanov svoji resnični poklicanosti.

PETER IN BOŽJA S LAVA
Poleti leta 29 je Jezus hodil zunaj Galileje. Junija, takoj ko je prišel v Jeruzalem, kjer je ozdravil
hromega, je odšel v Fenicijo, kjer smo videli, da je
iztrgal hudobnemu duhu Kananejkino hčer. Nato je
brez dvoma potoval mimo Sidona, še vedno lepega
mesta sredi bujnih vrtov, prekoračil Jordan na mostu
Jakobovih hčera in se zadržal kakih štirinajst dni v
nekaterih mestih Deseteromestja. V tem času je
ozdravil tudi gluhonemega. Nato je na obali jezera
drugič pomnožil kruh. Ker je postalo bolj vroče,
je odšel proti severu v pas z veličastnimi gozodvi
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poraslih višin, ki se v stopnicah dvigajo ob vznožju
vélikega Hermona.
Tako je prišel na mejo Palestine, v deželo, kjer
jeruzalemski, ali celo nazareški Jud ni našel ničesar,
kar bi ga spominjalo na domovino. V starih časih so
Hebrejci označevali skrajne meje severa in juga z
besedami “od Dana do Beeršébe. Dan je bil nekdanji očaški Lais, ki je spremenil ime, ko se je v teh
krajih naselilo Danovo pleme. Tistemu, ki je zapustil
od sonca ožgane tiberiadske planjave, mu vzbuja
pokrajina pred Antilibanonom rajski vtis. Ali prihaja
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sveži zrak iz deviškega snega, ki se drži Hermonovažna. Saj ni manjkalo odpora in znamenj sovražnovih pobočij, prav kakor številni neusahljivi potoki,
sti. Kljub čudežem del množice v neki naveličanosti
ki pritekajo izpod gmičevja, skakljajo od skale do
ni nič več hodil za Jezusom. Vendar apostoli niso
skale in preplavljajo stezice? Topoli in mandeljni,
dvomili, niso omahovali, ampak so vztrajali v svoji
vrbe, smokve in terebinte – vse to je pomešano
veri. Njihova dolžnost bo, da bodo predajali naprej
med seboj in povsod je čutiti sladki vonj oleandrov.
mesijansko skrivnost. Ne še takoj. Ne ta trenutek,
Človek razume, zakaj so Grki, prevzeti od lepote
ko so v skoro poganski deželi, ko je toliko judovskih
tega kraja, slišali v šelestenju dreves in žuborenju
duhov zmedenih. Tudi sami morajo še popolnoma
potočkov večni klic poganskega veselja: »Pan, véliprodreti v smisel mesijanske skrivnosti, preden jo
ki Pan živi!« Še danes je videti prav poleg globoke
bodo začeli oznanjati.   Zato jim Jezus ukaže, naj
skalne razpoke, iz katere priteka eden od Jordanovih
molče in jim malo pozneje napove svoje trpljenje.
izvirov, votline, v katerih so bila svetišča boga večno
Vendar so ravno apostoli zakladničarji Jezusove
obnavljajočega se rastlinstva. Pokrajini so za časa
skrivnosti in “sodelavci”, kakor je rečeno v liturgiji
Lagidov rekli Panias. Herod Veliki je zgradil na ozkem
mašniškega posvečenja o duhovnikih. Tudi raba
pomolu nad izviri Jordana v čast cesarja Avgusta
besede cerkev neposredno potem, ima poseben
svetišče iz belega  marmorja, katerega razvaline je
pomen; judovskemu “občestvu”, “kahal”, bo dodalo
še videti. Njegov sin, četrtni oblastnik Filip, ki je bil
krščansko “občestvo” še nekaj več, nekaj bistvenegospodar teh krajev, pa je z istim namenom imega: deležnost pri Mesijevem božanstvu tako v slavi
noval Cezarjevo novo mesto,
kakor v trpljenjau.
»Ti si Mesija, Sin živega Boga«
ki ga je bil zgradil tam in kjer
Nič manj ni važen tudi drugi
se  je rad zadrževal.
podatek besedila, ker z izredno
»Nato je šel Jezus s svojimi
močnimi besedami označuje
učenci v vasi Cezareje FilipoPetra kot poglavarja bodoče
ve« (Mr 8,27). Ne pozabimo
Cerkve. Zdaj je namreč pomimogrede natančnega prijasnjena besedna igra “ti si
povedovanja: Cezareja je bila
Peter”, s katero je Jezus takoj
preveč okužena s poganstvom,
pri njunem prvem srečanju
da bi šli vanjo! Take podrobspremenil Simonovo ime. Ne
nosti namreč še podkrepe
vemo, če je ime Peter, aramejresničnost pričevanja. Tam,
sko “Kefà”, obstajalo kot priina terasah, s katerih se odpira
mek še preden ga je uporabil
razsežni pogled na s snegom
Kristus, vendar je pomen te
pokriti Hermon, ali pa na bregu
besede jasen. Kakor skala, ki jo
enega od potočkov, s katerimi
vidijo pred seboj in ki je nanjo
boža Jordan pesek, ki je po
zgradil Herod Avgustu svetišče,
njem tako prijetno hoditi bos,
bo ta človek neomajne vere, ta
se je odigral odločilen prizor,
trdna skala, Peter, nosil Cerkev.  
s katerim je bilo vzpostavljeBesedna igra, ki jo je morda
no hierarhično načelo bodoče
navdihnila bližnja podoba, ne
Cerkve, ki smo o njenih prvih
dopušča nobenega razpravljatemeljih že govorili.
nja. Zato razume katoliška
»Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove,
Cerkev te besede kot potrdilo oblasti, ki jo ima papež
je spraševal svoje učence: ›Kaj pravijo ljudje, kdo
kot neposreden Petrov dedič: tudi on je skala prav
je Sin človekov?‹ Rekli so: ›Eni, da je Janez Krstnik,
tako kakor Peter, skala, ki nosi Kristusovo Cerkev.
drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija ali eden izmed
“Svobodna” (liberalna) kritika, ki se opira na dejprerokov.‹ Dejal jim je: ›Kaj pa vi pravite, kdo sem?‹
stvo, da so te besede samo v Matejevem evangeliju,
Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: ›Ti si Mesija,
jih je imela za vrinjene. Vrinil naj bi jih prepisovalec
Sin živega Boga.‹ Jezus pa mu je dejal: ›Blagor ti,
v času, ko je Cerkev postala zgodovinska resničnost
Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso
in je hotela dati dokaze v korist papeške oblasti.
in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti
Vendar pa ni v nobenem od starih besedil Matejevepovem: Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo
ga evangelija, kar jih imamo, kakega sledu o tem,
Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala.
da bi bil tekst pozneje vrinjen; te besede so v vseh
Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli
kodeksih, v vseh starih prevodih. Poleg tega pa vsi
boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar
strokovnjaki soglašajo z o. Lagrangeom, da v vseh
koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih‹«
štirih evangelijih ni v izrazih, metaforah in zgradbi
(Mt 16,13-20; Mr 8,27-30; Lk 9,18-22).
jasnejšega aramejskega mesta. Razen besedne
Evangeljsko poročilo obsega dvoje bistvenih eleigre Peter – skala imamo še več izrazov značilno
mentov. Najprej Peter v imenu dvanajsterih prizna
judovskega izročila. “Vrata” so vsaj štiristo let že
Jezusovo božanstvo. Ni bilo prvič, da so učenci rapomenila peklenske sile, in sicer v zvezi z “vrati šezumeli, kdo je njihov Učenik. Že tedaj, ko je  pomiril
ola” – grškega hada – kraja mrtvih, podobno kakor
vihar (Mt 14,33), so ga “počastili” kot “Sina Božjega”.
smo označevali cesarsko Turčijo z “Visoko porto”
Toda svečana izjava v tem trenutku je še posebno
(porta – vrata; op. prev.).
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mu rekel: »Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne
sme zgoditi!« za kar mu je Jezus odgovoril: »Poberi
se! Za menoj, satan!« (Mt 16,22-23). Te besede so
bile izrečene in jih je Jezus nato še večkrat ponovil,
pa vendar so apostole napolnile s strmenjem, z
zmedenostjo in z obupom, ko je prišel trenutek, da
Prispodoba s ključi je še bolj semitska: še danes
se izpolnijo.
srečujemo v arabski deželi gospodarje, ki hočejo poToda ali ni Jezus istočasno, ko je napovedal svojo
kazati svojo važnost tako, da obesijo na svoje rame
človeško smrt, tudi napovedal, da gre tukaj samo
velike ključe. In pri Izaiju (22,22) moremo brati,
za nekaj prehodnega in bo nato zasijal dan zmage?
da nosi kraljevski oskrbnik na rami ključe Davidove
»Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega
hiše in »ko bo odprl, ne bo nihče zaprl, ko bo zaprl,
Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil
ne bo nihče odprl.« Izraz “zavezati” in “razvezati”
po njegovem delu« (Mt 16,27; prim. Lk 9,26; Mr 8,38).
v smislu, kakor ga je uporabil Jezus, je bil običajen
Ali jim ni v nadnaravnem razodetju celo pokazal
pri učenikih postave. Rabi Nehonija je kakih trideset
natančno podobo tega, kakšen bo njegov povratek?
let pozneje sklenil svoje govore s prošnjo Jahveju,
Bilo je približno osem dni po Petrovi izjavi, to je
naj »ne pusti zavezano, kar je razvezal, in tudi ne
šest polnih dni po judovskem štetju. » Čez šest dni
razvezano, kar je zavezal, in ne naredi čisto, kar je
je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase
povedal, da je nečisto, niti nečisto, kar je povedal,
peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil.
da je čisto.«  Dokazovanje z molkom drugih dveh
Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela,
sinoptikov torej ne more zadostovati za razveljavida jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu.
tev besedila tolikšne važnosti. Če bi bilo treba odIn prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjastraniti iz Svetega pisma vse
la sta se z Jezusom. Oglasil
stavke, ki so samo pri tem ali
se je Peter in rekel Jezusu:
onem evangelistu, bi izginilo
›Rabi, dobro je, da smo
mnogo najslavnejših Jezutukaj. Postavimo tri šotore:
sovih izrekov. V tej zadevi
tebi enega, Mojzesu enega
ima strankarska strast večjo
in Eliju enega.‹ Ni namreč
vlogo kakor kjerkoli drugje.
vedel, kaj bi rekel, kajti zelo
Zgodovina meni, da ni več
so se prestrašili. Naredil se
razloga dvomiti o resničnosti
je oblak in jih obsenčil. In iz
teh besed kakor o resničnosti
oblaka se je zaslišal glas: ›Ta
celotnega evangelija.
je moj ljubljeni Sin, njega poTako je Petra, za razliko
slušajte!‹ Ko so se hitro ozrli
od drugih apostolov, doletela
naokrog, niso videli nikogar
čast, da je slišal potrditev
več, razen Jezusa samega, ki
resničnosti svoje izjave o
je bil z njimi. In medtem ko
Jezusu Mesiju in napoved,
so šli z gore, jim je naročil,
»Dal ti bom ključe
da bo postal poglavar krnaj nikomur ne pripovedujejo
nebeškega kraljestva«
ščanskega občestva. Ti najtega, kar so videli, dokler Sin
zvestejši, ki so ostali z Jezusom, ko mu je govor o
človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili
Kruhu življenja odtujil površne poslušalce (prim. Jn
zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni vstati
6,68), so zaslužili, da spoznajo najglobljo skrivnost
od mrtvih« (Mr 9,2-10; prim. Mt 17,1-8; Lk 9,28-36).
mesijanstva. Morda so se še spraševali, kakšno bo
Prizor je nenavaden, še več, fantastičen. Kakorkoli
“duhovno nasičenje”, ki jim je bilo napovedano, in
so ga predstavljali umetniki – Fra Angelico da Fiesokako bo moglo Učenikovo meso in kri biti njihova
le, bizantinski mozaicist iz Daphnija, romanski kipar
hrana. Ko so izjavljali, da je Jezus “Sin živega Boga”,
iz Charité-sur-Loire ali miniaturist kraljice Ingeborg
so se mnogi spraševali, kje je tista meja, če sploh
– ki so stoletja iskali pri njem navdiha, vedno so poje kaka meja, ki loči njegovo naravo od božje. Toda
udarjali grozo presenečenja, nadnaravno zmedenost
tudi tu niso ostali trajno nevedni.
treh siromakov, ki so, iztrgani iz sna, odkrili Božjo
»Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati,
navzočnost. Velika bogojavljenja stare zaveze, celo
da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od staono na Sinaju, ne žare v takem bleščečem sijaju
rešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral
skrivnostnega miru. Pa vendar je v njem istočasno
biti umorjen in biti tretji dan obujen« (Mt 16,21-21;
visoka stopnja značaja resničnosti. Človek tako doprim. Mr 8,31-33; Lk 9,22). Prva napoved trpljenja in
bro vidi pred seboj vse tri možakarje, ki so, utrujeni
prvo, odločno opozorilo apostolom, naj ne razumejo
od dolgega pota, pospali, zdaj pa si manejo oči in ne
mesijanskega poslanstva na način preprostih Judov
vedo, ali spe ali se jim budnim sanja. V duhu slišimo
kot napoved ustanovitve slavnega zemeljskega krapoštenjaka Petra, ki, ves  prevzet od občudovanja
ljestva. Evangeljsko besedilo nič ne skriva, da so
in sreče, nerodno, skoro smešno daje duška svojim
te besede strašno zmedle njihova preprosta srca.
čustvom. Smisel dogodka je popolnoma jasen. DoPeter, silovit kakor vedno, si je namreč ob tej priliki
slej so apostoli verovali v Jezusa, ki so ga slišali in so
drznil ugovarjati Učeniku; potegnil ga je v stran in
bili priče njegovim čudežem, vendar ga niso gledali
Primerjavo s temeljnim kamnom imamo tudi v
samem izraelskem izročilu, na primer: »Zato tako
govori Gospod Bog: Glej, utemeljil bom na Sionu
kamen, preizkušen kamen, dragocen vogalni kamen,
utemeljeni temelj, kdor se nanj opre, ne bo omahnil«
(Iz 28,16).
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iz obličja v obličje, kakor je videl Mojzes Večnega.
Apokrif Janezova dela” ima “izrek”, ki kaže, če pomislimo na ta prizor, znake pristnosti: “Nisem se zdel
tisto, kar sem in nisem to, kar se zdim”. Kristusova
skrivnost je bila ljudem prikrita.
Jezus se je razodel samo trem izbrancem. V
vseh okoliščinah je bil človek in moti se, kdor trdi
(Psevdo Matej),  da je ”nad spečim Jezusom sijala
Božja luč”. Tukaj, na gori, pa se je spremenil, ali,
kot pravi grško besedilo z besedo, ki se zdi bolj
natančna: metemorphόthe (μετεμορφώθη), ki jo je
v svojem Drugem Pismu Korinčanom uporabil sveti
Pavel, ko je hotel povedati, »da se vsi mi ... spreminjamo (metamorphoúmetha – μεταμορφούμεθα)
v isto podobo, iz veličastva v veličastvo« (3,18). Na
videnje so se pozneje apostoli, posebno sveti Peter,
sklicevali kot na neizpodbiten dokaz, kot na osnovo
svoje vere. Sicer pa zgodovina pozna podobne pojave (na primer glasove Ivane Arške), ki so imeli prav
tako odločilen vpliv. Spremenitev, ki se je zgodila
takoj po prvi napovedi trpljenja,
s katero je v brezpogojni zvezi,
je utrdilo v apostolih gotovost,
ki jim je pozneje postala razumljiva. »Kaj naj to pomeni:
vstati od mrtvih?« so ponavljali
drug drugemu. Pozneje so to
razumeli. Véliki bogoslovec 5.
stoletja, papež Leon Veliki pravi,
da je bil cilj Spremenitve vnaprej
izruvati iz duš učencev “pohujšanje križa”. Ali se bodo isti trije
apostoli spomnili veličastnega
jutra na gori tisto noč, ko bodo,
prav tako potopljeni v spanje,
na Oljski gori brezbrižne priče
druge skrivnosti, mračnejšega
dvogovora med Jezusom in Božjimi silami?
Kraj, kjer se je odigral ta
Vpričo njih se
prizor, je sporen. Za čast se
potegujeta dve gori, o katerih
preroško govori psalm (89,13): »Tabor in Hermon
vriskata nad tvojim imenom«. Zelo staro izročilo, ki
sega nedvomno v 4. stoletje, hoče, da gre za goro
Tabor, okroglo, golo goro, ki se samotno dviga sredi
Galileje in stoji danes na njej lepa bazilika, ki so jo
frančiškani posvetili Spremenitvi. Nekateri tej določitvi kraja ugovarjajo, ker Tabor, ki je visok 562 m, ne
ustreza vtisu zelo mogočne gore, kakršnega zbuja
evangeljsko besedilo. Pokrajina, ki se razprostira
pred očmi, je čudovita: na vzhodu valovito gričevje
in vsa dolina Jordana s svojo veliko vodno površino
ter Galaadsko pogorje, na zahodu lesketajoče se
Sredozemsko morje, na vrhu pa ozka, skalnata
terasa, porasla z brinjem in vedno razbičana od
vetrov – vse to nehote kliče v spomin skrivnostni
prizor. Toda v Kristusovi dobi se je dvigala tu rimska
trdnjava, kjer je bila vojaška posadka. Sicer pa je
dovolj, če pogledamo sliko: ali moremo vzboklino
sredi žitnih polj primerjati z Mojzesovim Sinajem,
da bi mogla biti kraj tako čudovitega razodetja? In
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še: ko je Jezus prišel z gore, vidimo, da je “hodil po
Galileji”, Tabor pa je vendar tam!Zato so često mislili
na Hermon, ki je prav blizu Cezareje Filipove, kjer
je bil malo prej Jezus. Hermon, “prvorojenec visokih
gora”, kakor pravi izraelski rek, Hermon, ki doseže
2.800 m in je z njegovega vrha mogoče videti tja do
Sirske puščave in do feničanske obale, o vsej Sveti
deželi, od koder je mogoče v enem pogledu združiti
judovsko pokrajino in poganske dežele. Danes se
je mogoče povzpeti na Veliki Hermon v šestih urah
in priti z njega v štirih. Jezus in njegovi trije zvesti
učenci so se vrnili šele naslednji dan, iz česar moremo sklepati, da je bil izlet dolg. Evangelistom se ni
zdelo važno vprašanje: ta ali oni vrh. Bistvo ostane
in duh z občudovanjem strmi v sliko Sina človekovega, ki v lepoti avgustovega jutra sije v Božji slavi.
Dogodki, ki so značilni za Jezusov povratek na
ravnino, se zdijo še vedno oviti v bleščečo luč Spremenitve. Da je med množico, ki ga pričakuje in je
ob njegovem prihodu presenečena, medtem ko se
o njem prepirajo, ozdravil božjastnega dečka, kar se učencem
ni posrečilo (Lk 9,37-43; Mr 9,1429; Mt 17,14-21), da dá svojim
zvestim čudovit nauk, ko jim
pokaže otroka in ga objame:
»Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne  
pridete v nebeško kraljestvo!«
(Mt 18,3-4), in da še naprej na
vse načine uči postave ljubezni, vseobsegajočo ljubezen do
bližnjega, ker je vse nedvomno
važno, a se vendar zdi, da manj
zaposluje duha kakor pa dvojno
razodetje, ki so mu bili nedavno priča in je do dna pretreslo
srca apostolov. Vidimo jih, kako
sprašujejo Učenika o tem, kar se
je pravkar zgodilo, kaj pomeni v
je spremenil
videnju navzočnost Elija, čigar
povratek bi moral biti znamenje
mesijanskih časov. Jezus pa jim s primero odgovarja,
da je prišel Elija pod podobo Janeza Krstnika, kot je
bilo napovedano, in da bo  prav tako kakor Predhodnik moral tudi Jezus umreti mučeniške smrti (Mr
9,10-13; Mt 17,9-13). Torej še vedno strašna prerokba, strašna grožnja? Že drugi dan po vidni obljubi
slavnega prihoda neprestano ponavljano zatrjevanje
o trpljenju! Preden zapuste Galilejo, jim Jezus drugič
ponovi mračno prerokbo: bližajo se dnevi, ko bo šel
v Judejo, v mesto, ki bo prizorišče njegove žrtve. Ti
prvi kristjani, katerih oči so bile dotlej zaprte najvišji
resnici, bodo vse, kar so slišali, razumeli šele tedaj,
ko bo rabelj opravil svoje delo in bo iz Kristusove
krvi rojena Cerkev.
»Ko so se vsi čudili temu, kar je delal, je rekel
svojim učencem: ›Dobro prisluhnite tem besedam.
Sin človekov bo namreč izročen v človeške roke.‹ Oni
pa niso razumeli te besede; bila jim je prikrita, da
je niso zaznali, vendar so se ga o tej besedi bali
vprašati« (Lk 9,44-45; prim. Mt 17,22-23; Mr 9,30).
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Frančišek

UČITE SE OD MENE

Že večkrat smo razmišljali o tem, da se Jezus
izraža z enkratno mehkobo, ki je znamenje Božje
navzočnosti in dobrote. Danes se ustavljamo na
evangeljskem odlomku, v katerem Jezus pravi: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam
bom dal počitek.Vzemite nase moj jarem in učite se
od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli
boste počitek svojim dušam« (MT 11,28-29). Gosodovo povabilo je presenetljivo: k sledenju vabi preproste ljudi, ki jih bremeni težko življenje, kliče, da
bi mu sledili ljudje, ki imajo toliko skrbi in obljublja,
da bodo v njem našli počitek in olajšanje. Povabilo
je izoblikovano v velelniški obliki: “pridite k meni”,
“vzemite nase moj jarem”, učite se od mene”. Ko bi
le vsi voditelji tega sveta mogli reči nekaj takega!
Potrudimo se, da bomo razumeli pomen teh izrazov.
Prvi velelnik je “Pridite k meni”. Jezus se ob tem,
ko se obrača na utrujene in zatirane, predstavi kot
Gospodov služabnik, opisan v knjigi preroka Izaija. Tako pravi Izaijeva knjiga: »Gospod Bog mi je
dal jezik učencev: da bi znal krepiti omagujoče«
(50,4). Tem omagujočim v življenju
evangelij pogosto postavi ob stran
še uboge (Mt 11,5) in majhne (Mt
18,6). Gre torej za tiste, ki ne morejo
računati na svoja sredstva ali močna
prijateljstva. Ti lahko upajo samo v
Boga. Ob zavesti svojega nizkega in
ubožnega stanja vedo, da so odvisni
od Gospodovega usmiljenja in pričakujejo od njega edino možno pomoč.
V Jezusovem povabilu končno najdejo
odgovor na svoje pričakovanje: s
tem, ko postanejo njegovi učenci,
prejmejo obljubo, da bodo našli počitek za vse življenje. To je obljuba, ki je na koncu
evangelija razširjena na vsa ljudstva: »Pojdite torej in naredi te vse narode za moje učence,« pravi
Jezus apostolom (Mt 28,19). Ta hoja za Kristusom
izraža spreobrnjenje vsakega učenca, ki nastopi
sledenje Kristusu. Spreobrnjenje vedno pomeni odkrivanje Gospodovega usmiljenja, ki je neskončno
in neizčrpno: veliko je Gospodovo usmiljenje! Zato
izpovedujemo, »da je ljubezen navzoča na svetu in
da je ta ljubezen močnejša od katerekoli oblike zla«
(sv. Janez Pavel II., Enciklika Bogat v usmiljenju, 7)
Drugi velelnik pravi: “Vzemite nase moj jarem”.
Govoreč o zavezi uporablja svetopisemska tradicija
podobo jarma za oznako ozke vezi, ki veže ljudstvo
z Bogom in kot posledico podvrženost njegovi volji,
izraženi v Postavi. V polemiki s pismouki in izvedenci
v Postavi naloži Jezus na svoje  učence svoj jarem,
v katerem Postava doseže svojo izpolnitev. Hoče jih
poučiti, da bodo odkrili Božjo voljo preko njegove
osebe: po posredništvu Jezusa in ne mrzlih zakonov
in predpisov, ki jih zavrača Jezus sam. Dovolj je prebrati 23. poglavje Matejevega evangelija! On je sredi
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njihovega odnosa z Bogom, v srcu odnosov med
učenci in se postavlja za jedro življenja vsakogar. S
sprejetjem “Jezusovega jarma” vsak učenec vstopi
v skupnost z njim in postane deležen skrivnosti
njegovega križa in usode odrešenja.
Temu sledi tretji velelnik: “Učite se od mene”.
Jezus kaže svojim učencem pot spoznanja in posnemanja.Jezus ni učitelj, ki bi s strogostjo nalagal
drugim bremena, ki jih sam ne nosi. Tega je obtožil
farizeje. Sam se obrača na ponižne, male, uboge
in potrebne, ker je samega sebe storil malega in
ponižnega. Razume uboge in trpeče, ker je on sam
ubog in preskušen v trpljenju. Jezus za odrešenje
človeštva ni prehodil lahke poti; nasprotno: njegova pot je bila težka in boleča, kot to pove v Pismu
Filipljanom: »Sam sebe je ponižal tako, da je postal
pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu« (2,8).
Jarem, ki ga nosijo ubogi in zatirani je isti jarem,
ki ga je nosil on pred njimi, zato je lahek jarem.
Na svoje rame je naložil bolečine in grehe vsega
človeštva. Za učenca torej sprejeti Kristusov jarem
pomeni sprejeti njegovo razodetje
in se ga držati: v njem si je Božje
usmiljenje naložilo revščino ljudi in
tako vsem dalo možnost odrešenja.
Kako je Jezus sposoben reči kaj takega? Zato, ker je postal vsem vse,
blizu vsem, tudi najbolj revnim. Bil
je pastir med ljudmi, med ubogimi:
ves dan je delal z njimi. Jezus ni bil
nekakšen knez. Hudo je za Cerkev,
kadar pastirji postanejo knezi, daleč
od najrevnejših. To ni Jezusov duh.
Takim pastirjem je Jezus očital, o njih
je govoril ljudem: »Držite se vsega,
kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte.«
Dragi bratje in sestre, tudi mi poznamo trenutke
utrujenosti in razočaranja. Takrat se spomnimo teh
Gospodovih besed, ki nam dajejo toliko tolažbe in
nam dajo ugotoviti, ali dajemo svoje moči na razpolago dobremu. Vzrok naše utrujenosti je včasih
to, da smo svoje zaupanje položili v stvari, ki niso
bistvene, ker smo se oddaljili od tistega, kar je v
življenju res nekaj vredno. Gospod nas uči, naj nas
ne bo strah slediti mu, saj upanje, ki ga polagamo
vanj, ne bo razočaralo. Poklicani smo naučiti se od
njega, kaj pomeni živeti iz usmiljenja, biti orodje
usmiljenja tudi kadar sami čutimo potrebo po tolažbi
in se čutiti potrebne Jezusovega usmiljenja. Kadar
čutimo potrebo po odpuščanju, po tolažbi, se naučimo biti usmiljeni z drugimi. Ko je naš pogled uperjen
v Božjega Sina razumemo, kako daleč je treba še iti;
istočasno pa nas napolnjuje z veseljem, ko vemo,
da hodimo z njim in nismo sami. Pogum! Ne pustimo si vzeti veselja, da smo Gospodovi učenci. Ne
dovolimo, da bi nas oropali upanja živeti to življenje
skupaj z njim in z močjo njegovega usmiljenja.
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Anton Strle

A DV ENT

Z vsakim adventom začenjamo novo cerkveno
leto, novo »leto božjega usmiljenja« (Lk 4,19). Kot
zemeljski potniki smo na cesti življenja dospeli do
novega odseka poti k polnemu uresničneju tega, kar
se je s Kristusovo smrtjo in vstajenjem že začelo
(prim. Ef 1,18-21; Rim 8,17-25; 2 Kor 4,16; 5,10).
V svetem bogoslužju vsako leto znova začenjamo
s tistim, kar smo obhajali že prejšnja leta. V svojem
človeškem življenju sploh in posebej še v svojem krščanskem življenju moramo vedno znova začenjati.
Kljub vsej dobri volji ni tako, da bi bilo že v enem
samem trenutku vse urejeno in dovršeno. Kolikokrat
se nam zgodi, da kljub odločitvam, za katere smo
bili prepričani, da so dokončne, v življenju odpovemo
in se ne izkažemo za junaka. In moramo spet začeti
od kraja. A ne omagamo »ampak, dasi se naš zunanji človek uničuje, se naš notranji od dne do dne
obnavlja« (2 Kot 4,16). Spet zadoni v naših ušesih
in v našem srcu beseda od zgoraj: »Ura je že, da od
spanja vstanemo, Kajti zdaj je naše zveličanje bliže
ko tedaj, ko smo vero sprejeli. Noč se je pomaknila

in dan se je približal. Odložimo torej dela teme in si
nadenimo orožje svetlobe…« (Rim 13,11-12). Naš
Gospod v evangeliju ni zastonj uporabljal podobe, ki
so vzete iz poljedelstva, ko je hotel pokazati, kako
se za naš napredek zahteva postopna, vedno znova
začeta rast in zorenje.

Cerkveno leto kot
dejavno ponavzočevanje
odrešenjske skrivnosti
Cerkveno leto ni le spominjanje preteklih božjih
del v zgodovini odrešenja in ne le pot skozi galerijo
junakov življenja. Cerkvenemu letu ne gre le za preteklost, temveč v prvi vrsti za sedanjost, ki postavlja
temelje za dosego »absolutne prihodnosti«, to se
pravi, Boga samega in popolne, neminljive spolnitve človekovega hrepenenja po sreči. »Liturgično
leto, ki ga hrani in spremlja pobožnost Cerkve, ni
mrzlo in neplodno predstavljanje tega, kar spada k
preteklosti, ali pa samo golo spominjanje nekdanjih
dogodkov… Kristus marveč sam trajno živi v svoji
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Cerkvi in nadaljuje pot svojega življenja, ko je 'hodil
od kraja do kraja in delil dobrote', iz tega milosti
polnega namena, da bi človeške duše prihajale v
stik z njegovimi skrivnostmi in živele iz njih. Te
skrivnosti so neprestano navzoče in delujejo v nas…
z zgledi krščanske popolnosti, kot studenci božje
milosti zaradi Kristusovega zasluženja in molitve; po
svojih učinkih so trajno v nas, saj je vsaka posamezna skrivnost v skladu s svojimi lastnostmi na svoj
način vzrok našega zveličanja. Razen tega ljubeča
mati Cerkev tedaj, ko postavlja pred nas skrivnosti
našega Odrešenika, da bi jih premišljevali, s svojimi
molitvami prosti za nas nadnaravnih darov, da bi se
po Kristusovi moči njeni otroci kar najbolj prepojili z
duhom teh skrivnosti. S Kristusovim navdihovanjem
in močjo ter s sodelovanjem naše lastne volje naj
črpamo življenjsko silo kakor mladike iz drevesa in
kakor udje iz glave; tako naj se polagoma in s prizadevnostjo preoblikujemo do 'mere polne Kristusove
starosti'« (MD 163).
»Sveto bogoslužje postavlja pred nas vsega Kristusa v vsem njegovem življenju; njega, ki je
Beseda večnega Očeta; ki se rodi iz deviške
božje Porodnice; ki nas uči resnico, ozdravlja
bolnike, tolaži žalostne, trpi in umre; njega,
ki vstane od mrtvih kot zmagovalec smrti; ki
kraljujoč v nebeški slavi pošilja v nas Svetega
Duha Tolažnika; ki končno vedno živi v svoji
Cerkvi« (MD 161).
Cerkveno leto s svojim bogoslužjem nima
namena oznanjati ravno preteklo življenje;
hoče nam marveč dajati sedanje življenje in ga
razvijati. Saj je cilj cerkvenega leta isti kakor cilj
Cerkve – tisti cilj, zaradi katerega je Sin božji
sploh prišel na zemljo; »Da bi imeli življenje in
ga imeli v izobilju« (Jn 10,10). – Jezusovo zgodovinsko življenje je že zelo daleč od nas. Toda
skrivnost odrešenja, ki ga je izvršil s tem življenjem,
kronanim s smrtjo in poveličanim vstajenjem, nam
je posebno v zvezi z obhajanjem svete evharistije
vedno blizu.

Evharistija daje krščanskim
praznikom in vsemu obhajanju
cerkvenega leta
globoko resničnost.

»Cerkev ima v evharističnem slavju zmeraj v svoji
sredi njega, čigar odrešenjska dela obhaja vse leto.
On je vstal od mrtvih, dosegel je svojo polnost.
Vse njegovo življenje je zdaj strnjeno v njegovi
osebi. V sebi nosi svojo preteklost, še veliko bolj
kakor nosi kdo tu na zemlji svojo preteklost na
obrazu, v svoji zunanjosti in značaju. Zakaj njegovo
življenje je bilo premočrtno, dosledno, brez krivih
potov. On na primer nikdar ni izdal otroka v sebi,
kakor to delamo mi. To življenje je poleg tega po
njegovi smrti in vstajenju bolj napolnjeno in zedinjeno kakor življenje katerega koli drugega umrljivega
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človeka. Novorojenček, dvanajstletnik, rokodelec,
učenik, umirajoči (njegovih petero ran!) od mrtvih
vstali, darovalec svojega Duha, vse je strnjeno in
živi v njegovi poveličani osebi in s tem v evharistiji. To je najgloblji razlog, zakaj lahko vsak praznik
cerkvenega leta obhajamo kot sedanjost, kot 'danes' in ne le kot spomin na preteklost« (Krščansko
oznanilo, 362).
Cerkveno leto nas sicer vodi v preteklost: Pred
našimi očmi se razvršča stara zaveza s svojimi
glavnimi osebami in dogodki. Dalje smemo gledati
pred seboj Jezusovo zemeljsko življenje v glavnih
stopnjah; še več, stopati moremo po sledovih Kristusovih nog. Razen tega pa nas Cerkev povede k
marsikateremu svetniškemu grobu in nam pripoveduje o junaškem življenju hoje za Kristusom. – Tisto,
kar nam cerkveno leto kaže na zunaj, je preteklost;
toda ta preteklost je le bolj preobleka, podoba in

Jean Galot

POM LA D SV ETOSTI

Izjemna milost, ki je bila dovoljena Mariji v prvem
trenutku njenega bivanja je prava pomlad svetosti:
začenja novo pot svetosti, ki jo je Božja ljubezen
odprla človeštvu.
To je svetost, višja od vsega, kar je do takrat doživela judovska vera. Nikdar si niso predstavljali ali
opisali podobo človeške osebe, ki bi bila popolnoma
čista, brez vsake sence greha. Med najbolj spoštovanimi obličji, ki so v judovskem izročilu vzbujali
občudovanje in čast ni bilo nikogar, ki bi
lahko zase govoril o popolni brezmadežnosti. Tudi tisti, ki so bili posebej izbrani
za kako važno nalogo, ki so jo morali
sprejeti v usodi ljudstva, niso bili obvarovani vsake krivde. Tako je David, ki so
ga imeli za zglednega kralja, storil težak
greh, ko je popustil skušnjavi prešuštva
in je zato dobil zase in za ljudstvo ostro
božjo kazen. Ves narod je plačeval posledice krivde: med tremi predloženimi
kaznimi je David izbral epidemijo kuge
z mnogimi žrtvami.
Kadar pregledujemo zgodovino
hebrejskega ljudstva z mnogimi osebnostmi, ki so v njegovi usodi igrali neko
vlogo v skladu z božjimi načrti, moramo
priznati temeljno novost, ki se je uresničila z brezmadežno Marijino dušo. Ta novost prihaja od Boga,
ki je uresničil v skritem življenju skromne človeške
osebe moralno in duhovno popolnost, kakor si je prej
niso mogli niti predstavljati, niti oznanjati in ki se
tudi v bodočnosti ne bo več ponovila. Ta popolnost ni
bila sad osebnih zaslug, saj je bila dana v trenutku
spočetja: izvirala je iz obilja milosti. Ta milost je s
tem, da je Mariji dala idealno brezgrešnost, osvetlila
čudovito moč Kristusovega odrešilnega dejanja. Saj
je v moči Odrešenikovih zaslug bila podeljena milost
brezmadežnega spočetja ženi, ki je bila določena,
da postane njegova mati.
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simbol, telo cerkvenega leta. Duša cerkvenega leta
pa je sedanje podeljevanje milosti. Stara zaveza naj
nam kaže na tisto, kar je doseglo svojo spolnitev v
novi zavezi in bo v polnosti dovršeno ob Kristusovem
prihodu v slavi. Zgodovinsko Jezusovo življenje se po
milosti obnavlja v naši duši in svetniki nam – seveda iz božje moči – dajejo v delež nekaj od polnosti
svojega blaženega življenja v nebeškem zedinjenju
s Kristusom. – Življenje, ki je bilo v nas vsejano s
krstom, naj se v vsakem nanovo začetem cerkvenem
letu razvije z novo močjo. Vse to velja tudi za advent.
»Praznovati advent pomeni torej: biti deležen hrepenenja po božjem prihodu, ki nas obrača k njemu.
Tako doživljamo, da se nam Bog v naši temi vedno
bolj približuje« (Krščansko oznanilo, 91).
Vsako leto znova nam v adventu z novo močjo
zazveni vabilo božje ljubezni: »Glejte, zdaj je čas
milosti, glejte, zdaj je dan rešitve!« (2 Kor 6,2).

Veliko pred deviškim spočetjem Jezusa je Sveti
Duh skrivnostno vstopil v Marijino dušo, da bi jo
napolnil z darovi božjega življenja. V njej je izvršil
mojstrsko delo milosti. Izoblikoval je človeško obličje, v katerem vse odseva Božjo popolnost: ta, ki
se bo imenovala Božja Mati, mora odražati v svojem
materinskem obličju podobo Božjega veličastva in
že pred Kristusovim prihodom na zemljo prikazati
popolno zmago, ki jo bo on dosegel nad močmi zla.
S svojim brezmadežnim spočetjem je
Marija prva oznanjevalka odrešenja, ki
ga je Božja velikodušnost podelila svetu.
Čeprav v prvem trenutku svojega bivanja nima potrebne sposobnosti, da bi
razumela in drugim prenesla sporočilo,
že sam Božji dar, ki jo je naredil brezmadežno, pomeni sporočilo, ki oznanja
obilno razlitje milosti. Prednost brezmadežnega spočetja bo spoznana in občudovana mnogo pozneje, po Marijinem
življenju, vendar je to oznanilo vsem
stoletjem, znamenje začetka novega
razdobja v odnosih Boga do sveta, razdobja, v katerem bo božja dobrotljivost
pomnožila svoje darove.
Zaradi tega je brezmadežno spočetje
važen praznik v bogoslužnem slavju odrešilnega
dejanja. Prednost, ki je bila osebno dana Mariji
pomeni prvi korak vdora Kristusove milosti v srca.
Izraz “brezmadežno spočetje” se nanaša tudi na čisto
poseben vidik daru, ki je bil dan Mariji, ker pomeni
prav obvarovanost pred grehom. Ta, ki bo postala
mati Božjega Sina v učlovečenju, je bila obvarovana vsakega madeža greha. Predvsem pa moramo
spoznati pozitivno vrednost prednost: od prvega
trenutka svojega življenja je bila Marija polna Božje
milost. Deležna je bila v najvišji meri Božje svetosti.
V njej je cvetela pomlad svetosti, ki je nosila v sebi
vse obljube Kristusovega poletja.
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Alojz Rebula

OB ROJSTVU
Moderno poganstvo, ki mu ostaja največji nasprotnik krščanstvo, bi hotelo
njegov božič razveljaviti, ga razvodeniti v tako imenovani “družinski praznik”, čeprav istemu
poganstvu (od marksizma
do homoerotike) istočasno
gre tudi za razvrednotenje družine.
Za kristjana pa ostaja božič spomin na človeško rojstvo Nekoga,
Boga-Človeka, ki mu
osmišljuje ne samo svet
in zgodovino, ampak
tudi njegovo lastno življenje, delo in trpljenje
ter celo njegovo smrt.
Vendar verjeti, da je Bog
prav zares prišel na ta naš
planet, je objektivno fantastično: je nekaj, kar gre preko vseh
možnih človeških predstav.
Da se je Stvarnik brezmejnega astronomskega vesolja in obenem skrivnostnega
subatomskega sveta pustil ujeti v čas in prostor, da
je Večni, Vsemogočni, Vsevedni postal človek ne
samo za eno sekundo, ampak za polnih 33 let, človek
z našo fiziologijo in psihologijo, eden izmed nas?
Judovska pamet, pamet njegovega naroda, tega
do danes ne more sprejeti. Še manj more to sprejeti
sodobna heglovsko-marksistična pamet. Dejansko
takšnega ponižanja Večnega ne more sprejeti nobena “normalna” človeška pamet. Saj bi se Bog
neskončno ponižal že s samim učlovečenjem, tudi če
bi Sredozemlje onemelo pred njim in ga postavilo za
svojega vladarja namesto Avgusta, ne pa, da se je
šel rodit kot sin malega nesvobodnega naroda, prišel
na svet v hlevu in tako dalje. Samo v milosti vere je
mogoče sprejeti to Božjo avanturo. V milosti vere je
mogoče tudi uzreti razlog zanjo: ljubezen, seveda
ljubezen v njegovem, se pravi neskončnem slogu.
Po kaj je prišel med nas Božji sin? Kaj nam je
prišel povedat?
Na znanstveni ravni, ki bi bila za nas najbolj
zanimiva, ničesar. Niti tega, da se zemlja vrti okoli
sonca, ne pa obratno. Niti tega, da je onkraj Herkulovih stebrov (Gibraltarja) še kaj, da je tam bodoča
Amerika. Ali da pod mezopotamsko zemljo, ob kateri
je hodil, ležijo oceani pogonske sile.
Če torej ta mojster nebesne arhitekture, fizike in
biologije ni povedal ničesar na ravni znanstvenega
spoznanja, je jasno, da se mu je zdela vsa znanstvena vednost drugotna. Primat je pripisoval neki
drugi ravni, etični, se pravi ravni dobrega in zlega.
Govoril torej ni toliko intelektu kolikor vesti človeka.
Povedal je v bistvu tole: da sta bistveni Resnica in
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Ljubezen. A tudi resnica in ljubezen bi bili na
koncu koncev žalostni, če bi obveljala
smrt in bi človek s smrtjo popolnoma ugasnil z vsem, kar je ljubil.
On pa je prinesel neznansko
oznanilo: nesmrtnost. Sam
se je označil za Vstajenje.
In je kot prvi tudi vstal in
zaživel med nami.
Božič naj bi bil za
kristjana posebno oživ
ljanje te njegove navzočnosti. Ljubeznivi genij sv. Frančiška jo je
ponazoril z nežnostjo
jaslic. A zavest verujočega bo šla preko tudi
pobožne čustvenosti k
bistvenemu: da je ta večni
Novorojenec z nami. Še zmerom z Evropo in še zmerom s
Slovenijo, čeprav ga obe skušata
uradno ignorirati. Kristjan bo veselo
ignoriral to ignoriranje, gotov, čigava bo
končna – mogoče ne tako strašno daleč v času
– zmaga. Zato naj mu bo božič samo vir svetlobe,
moči in zaupanja.

Alojz Gradnik

BOŽIČNA NOČ

Božična noč, luč repatice
pokojna osvetljuje strehe.
Na mizo dajmo zdaj orehe,
rožiče, smokve in potice.

Prižgimo sveče, koprneče,
naj roke sežejo otročje
in si natrgajo v naročje,
kar jim drevesce nudi sreče.
A srca dvignimo v poljane
cvetočih zvezd, ko zlate vrče,
naj v slasti in bolesti krče
pokoja božja kaplja kane.
In komur vrč je že v črepinjah,
naj v školjko sklene gladni dlani
in z malimi naj v veri vdani
koraka v njihovih stopinjah.
(1938)
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P. Bruno Korošak

V ERUJEM V V EČNO ŽIV LJENJE
prvi del

ESCHATA ALI KONČNA USODA ČLOVEKA
II. VMESNO BIVANJE
10 – PEKEL
a) PEKLENSKE MUKE
Dogmatična konstitucija govori o “preklenskih
kaznih” ne da bi jih natančneje opredelila.
Toda že v Palestinskem Targumu, to je v aramejski parafrazi Peteroknjižja (1 Mz-5Mz), ki je bila
namenjena liturgičnemu branju v shodnicah, je poudarjena dvojna kazen: kazen osramočenja in kazen
“ognja”, to je plamenov. Targum 1. Mojzesove knjige
38,25-26 namreč polaga v usta Judu naslednje:
»Raje zgorim na tem svetu v ognju, ki ugasne,
kakor da bi gorel v prihodnjem svetu, kjer ogenj ne
ugasne. Raje sem osramočen na tem svetu, svetu,
ki mine, kakor da bi bil osramočen vpričo pravičnih,
mojih očetov, v prihodnjem svetu.«
Pridržimo si govoriti o “plamenih” pozneje in
opozarjamo, da nas Janez, pisec treh Janezovih
pisem, opominja, naj ostanemo v Jezusu Kristusu,
da ne bomo »pred njim osramočeni, kadar pride« (1
Jn 2,28). Čeprav ta kazen kaže nekaj podobnosti z
osramočenjem, ki ga zaradi storjenih grehov izkušajo spokorjeni grešniki, pa ni “očiščevalna”. Ni je
mogoče primerjati z “obrezovanjem” trtnih mladik,
da bi več obrodile (prim. Jn 15,2). Po svetem Pavlu
jo spremljata stiska in bridkost (Rim 2,9), ki sta
posledica Božje jeze in srda (Rim 2,8; 2 Tes 1,8).
Da to osramočenje in bridkost občutijo hudobni za
časa raziskave svojega življenja med vmesnim bivanjem, trdijo že stari, tako grški kot latinski teologi.
Origen na primer v svoji znani knjigi teološkega
besedila Načela dokazuje, da je “ogenj” treba razumeti kot notranji ogenj, to je kot pekočo sramoto.
Tako nam omogoči, da ga priličimo “ognju vic”, kot
so to trdili že latinski teologi:
»Kakšen je ogenj, s katerim je vsakdo kaznovan,
najdemo že pri preroku Izaiju, ko pravi: ›Pojdite v
žar svojega ognja, med puščice, ki ste jih prižgali!‹
(50,11). Zdi se, da s tem pove, da vsakdo razpihuje
plamene lastnega ognja svojih grehov in ni vržen
v nek ogenj, ki bi ga bil prižgal nekdo drug, ali ki
bi obstojal že prej . Duša je torej nakopičila v sebi
množico slabih dejanj in obilje grehov, ob primernem
času pa ta grmada stvari dozori za trpljenje in se
vžge za muke. Ko razum sam ali pa vest, ki se po
Božji moči spomni vseh teh stvari, s katerimi je v
grehu vtisnila v sebi določena  znamenja in določene
oblike in vsako stvar, ki jo je storila nespodobno ali
po neumnosti, ali celo zagrešila, vidi pred svojimi
očmi kot zgodovino svojih zločinov. Takrat je vest
sama vznemirjena, zbadajo jo njena lastna žela ter
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ostane obtoževalka in priča same sebe. Mislim, da
je to mnenje svetega Pavla, ko pravi, da »pogani
dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihovih
srcih: o tem pričuje tudi njihova vest in misli, ki se
medsebojno obtožujejo ali pa zagovarjajo. To se
bo pokazalo na dan, ko bo Bog v skladu z mojim
evangelijem po Jezusu Kristusu sodil temu, kar se
skriva v ljudeh« (Rim 2,15-16).
Istega mnenja je tudi sveti Ambrož, ki pravi, da
umrli, polni grehov, ki se ne morejo skriti v slutnji
slave Najvišjega, čutijo sramoto in zmedo in zardijo,
ko se pojavijo pred Tistim, katerega zapovedi so se
drznili prelomiti. Kakor Adam, ki je v preziranju nebeških zapovedi padel in se je iz sramovanja zaradi
padca šel skrit, ker se je bal, da bo moral podvreči
svojo grešno vest Svetlobi Božje navzočnosti, tako
tudi grešne duše ne bodo prenesle utripa Njegove
blesteče luči, ki jih bo spomnila storjenih zmot.
Ta besedila kličejo v spomin vse, kar smo poročali
o pričevanjih ponovno oživljenih o pregledu njihovega življenja pod vodstvom Bitja Luči. Toda iz knjige
dr. Moodyja ne moremo izbrskati nič o mukah, ki
spremljajo ta pregled življenja, ker o tem pač ne
govori. Zanimivo bi bilo, če bi mogli brati poročila o
izkušnjah, vezanih na samomore, ki jih dr. Moody
pripravlja. Dokler pa tega ne dobimo, se moramo zadovoljiti s povzetkom, ki ga je sam podal v Življenju
po življenju: »Z eno besedo, vsi izjavljajo, da so bile
vse stiske, ki so jim skušali ubežati s samomorom,
po smrti navzoče še bolj nasilno in da v svojem novem stanju niso mogli storiti nič, da bi razrešili svoje
probleme in so morali žalostno opazovati posledice
svojega dejanja.«
Tudi iz Tibeta ni mogoče dobiti kakega pojasnila.
V tibetanskih samostanih hranijo pripovedi tistih,
ki so izkusili “navidezno smrt” in so se po nekem
določenem času vrnili na zemljo. Odlični znanstvenik Tucci pravi, da »je tam govora na preprost in
sproščen način o mukah, o kaznih, o mučenjih, ki so
jim podvrženi oni, ki niso živeli življenja, skladnega
z zapovedmi budizma. Večja je krivda, hujša je kazen, opisana vedno v slikovitih podrobnostih, da bi
vzbujala več strahu in groze.«
Ta Tuccijeva predstavitev pa vzbuja sum, da spada opis peklenskih muk, ki so ga sestavili tibetanski
menihi, v isto vrsto moralizirajoče literature, namenjene preprostemu ljudstvu, ki je bila zelo razširjena
tudi v krščanstvu, nima po nobene osnove v Novi
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zavezi ali v uradnem nauku Cerkve.
Eden najstarejših krščanskih opisov peklenskih
muk  je v Apokalipsi sv. Petra, ki je bila sestavljena
na polovici 2. stoletja po Kr. in je vpisana v Muratorijev kanon svetih knjig. Neznani pisec določa različne
kazni, ki odgovarjajo storjenim grehom, pa ne samo
za tiste, ki so krivi težkih grehov, ki jih naštevajo
že sveti pisci, kot so so malikovalci, brezbožniki,
preklinjevalci, odpadniki, morilci, preganjalci in izdajalci, prešuštniki in sodomiti, ampak tudi za krive
splavov, oderuhe, bogatine, ki zaničujejo vdove in
sirote, tiste, ki ob dajanju miloščine ne iščejo pravičnosti, nehvaležne otroke, dekleta, ki niso čuvala
devištva pred zakonom, nepokorne sužnje, čarovnice
in uročevalke, itd.
Iz prve polovice 3. stoletja pa je Apokalipsa sv. Pavla, ki se navdihuje ob podobnih spisih drugih starih
ver, in razvije še bolj v podrobnosti opis peklenskih
muk. Ta Apokalipsa je bila izredno razširjena v vseh
evropskih deželah in je vplivala med drugim tudi
na Alighierija Danteja in na več kot sto “videnj”, na
splošno pa na  srednjeveško versko folkloro. Toda
že sv. Avguštin opozarja v svojem Komentarju Janezovega evangelija, da je med samimi duhovnimi
osebami mogoče najti »neumne in ošabne mojstre
prevare,« ki so »iznašli apokrifno Apokalipso sv.
Pavla, naphano z ne vem kakšnimi pravljicami, ki
jo zdravi del Cerkve odklanja.«
Končno naj nam bo dovoljeno navesti še misel Ibn

Rušda, muslimanskega filozofa, ki je na zapadu bolj
znan kot Averoes (†1198), ki ob raziskovanju metode dokazovanja krščanskih in muslimanskih teologov
različnih  teoloških tez premišljeno pripominja, da
»se verstva strinjajo v opisovanju teh stanj (onstran
smrti) in jih imenujejo prihodnja blaženost ali prihodnja nesreča. Ker pa ta stanja niso niti najmanj
podobna stanjem čutnega in vidnega sveta in ker je
dojemanje navdihnjenja različno pri enem preroku
od drugega, se spreminja tudi pojmovno razodetje
in se v verstvih spreminjajo podobe, ki so v rabi
za opisovanje stanja blažene ali pogubljene duše.
Tako se zgodi, da kak pisec ne prinaša primerjave
z vidnimi stvarmi za opis blaženosti srečne duše,
ampak govori samo o duhovnih stanjih in angelski
sreči. Na drugi strani pa so taki, ki se zatekajo k podobnostim tega sveta in primerjajo prihodnjo srečo
s srečo, doživeto na tem svetu, opuščajo pa vse,
kar diši po neugodnosti. Muke, ki jih je izkusil tukaj,
primerja prihodnjim mukam in opušča vse, kar bi jih
lahko olajšalo. To pa se dogaja, ker so ugotovili, da
primerjave  s čutnim svetom množice laže zaznajo
in jih zato bolj pritegnejo ali naredijo bolj nebrzdane. Zaradi tega nam pripovedujejo, da Najvišji Alah
vrne blažene duše nazaj v telesa, da bi lahko bile
bolj intenzivno deležne telesnih ugodnosti v raju, ali
da Alah duše pogubljenih vrne nazaj v telesa, da jih
lahko bol intenzivno muči s peklenskimi mukami.
se nadaljuje

REK LAME ZA BOGA
Si predstavljaš, kakšna bi bila cena zraka, če
bi ti ga dobavljal trgovec? Bog
Kadar si utrujen, občutiš majhnost. Če imaš
solze v očeh, ti jih bom jaz osušil. Bog
Vzemi s seboj dežnik. Danes bom verjetno
zalival rože. Bog
Kaj moram narediti, da pridobim tvojo pozornost? Dati oglas v časopis? Bog
Zemljani, ne obravnavajte me kot vesoljca. Bog
Najprej sem nameraval ustvariti svet črno bel.
Potem sem pomislil … Ma neee. Bog
Če si zamudil sončni vzhod, ne skrbi. Jutri ti
naredim še enega. Bog
Prosim te, ne pij alkohola, preden sedeš za volan. Nisi še pripravljen, da me srečaš. Bog

Misliš, da je Mona Lisa očarljiva? Moraš videti
mojo umetnino. V ogledalu. Bog
Mislim, da si ti najlepša oseba na svetu. No
prav, malo sem pristranski. Bog
Reci otrokom, da jih ljubim.

Bog

Dobimo se v moji hiši – v nedeljo pred igro. Bog
Morava se pogovoriti.
Potrebuješ navodila?

Bog
Bog

Se ženiš? Povabi me na poroko.

Bog

Tisto z »Ljubi svojega bližnjega ...« sem mislil
čisto resno. Bog

Ljubim tebe in tebe in tebe in tebe in tebe … Bog
Te bo tvoja pot pripeljala do mene?

Bog
Bog

Se ti vsaj približno sanja, kam greš?

MO LITV ENI NAMEN

ZA D ECEMBER 2018

Da bi tisti, ki so v službi širjenja vere, našli današnjemu času in kulturam primeren jezik.
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naša kultura

Silvester Čuk

OSKAR HUDA LES
18. AVGUST 1905 – 16. DECEMBER 1968
Pisatelj Oskar Hudales je že kot otrok dobil veselje do branja. Precej let
starejši prijatelj žagarski pomočnik Janez mu je nekoč dejal: »Pravzaprav
je knjiga zelo čudna reč. Kupček popisanega papirja, a je sposobna narediti
človeka docela drugačnega kot je. Vidiš, jaz sem včasih rad popil kakšen
kozarček čez mero. Odkar toliko berem, me gostilna ne zamika več tako pogosto in če mi kakšen groš ostane, raje kupim knjigo kot pijačo. Po knjigi me
ne boli glava, lahko te nauči mnogo dobrega, uči te prav in pametno živeti,
kaže ti lepšo in lažjo pot skozi življenje.« Mislim, da takrat Janeza nisem
docela razumel, vendar sem se zavedal, da so knjige začele močno delovati
tudi na oblikovanje moje duše. Odkar sem se v večji meri posvetil branju
knjig, mi nikoli ni bilo dolgčas. Knjiga je postala bistveni del vsebine mojega
življenja. Navduševal sem se ob vsem, kar je bilo v knjigi lepega in dobrega. Vse bolj se se predajal hrepenenju po lepoti. (Mladost med knjigami, 18).

Iz Soške doline v Savinjsko dolino
Rodil se je kot prvi med petimi otroki 18. avgusta 1905 na Žagi pri Srpenici v zgornji Soški dolini.
Oče Jožef je bil v državni službi, vodja carinikov na
italijansko-avstrijski meji, mati Frančiška Leban pa
je skrbela za dom in družino. Čeprav je bila iz preproste kmečke hiše, je znala igrati na orgle. Malo
pred prvo svetovno vojsko se je družina preselila v
Gorico, kjer je Oskar začel hoditi v osnovno šolo, po
začetku vojske pa so se morali zaradi izgube imetja
umakniti v Savinjsko dolino, od koder je bil doma
oče. Tam je Oskar preživel svojo mladost: najprej v
Rečici ob Savinji, nazadnje v Okonini pri Radmirju.
Tista leta je opisal v svojih knjigah Gmajna in Mladost
med knjigami. V tem času je končal osnovno šolo in
dva razreda gimnazije v Celju. Leta 1918 se zaradi
Italijanov niso mogli vrniti v Gorico, zato so začasno
odšli v begunsko taborišče v Strnišče pri Ptuju in
naslednje leto se je Oskar vpisal na učiteljišče v Mariboru, kjer se je družil z narodno zavednimi sošolci.
Po končanem študiju leta 1924 je dobil prvo učiteljsko mesto v Kapli na Kozjaku. Njegova kolegica
na šoli je bila Hedvika Matelo, s katero se je leta
1926 poročil. Rodili so se jima štirje otroci, ki so po
očetu podedovali dar za pisanje.
Na željo zakoncev Hudales so ju leta 1928 premestili v Šmarto ob Paki, kjer je družina živela do
druge svetovne vojske. Po okupaciji leta 1941 so ga
Nemci prijeli, mu javno požgali knjige in ga z družino pregnali v Srbijo. Vključil se je v osvobodilno
gibanje, Po vojski je bil najprej v uredništvu Borbe v
Beogradu, po vrnitvi v Maribor pa je delal kot šolski
nadzornik na republiškem prosvetnem ministrstvu.
Sredi dela in novih načrtov ga je 16. decembra 1968
prehitela smrt.

»Zaslutil sem lepoto
pisateljskega dela«
Oskar Hudales je bil zelo plodovit pisatelj, ki je
ustvarjal prevsem za mlade. Za odrasle bralce je
napisal nekaj zgodovinskih romanov. Za to pisanje
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se je navdušil ob branju znanega Finžgarjevega
romana Pod svobodnim soncem. Sam pripoveduje,
da mu je mati nekega dne prinesla to knjigo. »Ko
sem jo bral, se mi je srce napolnilo s ponosom, da
sem potomec tistih ljudi, ki so ustrahovali mogočno
bizantinsko cesarstvo ... Pri drugem branju mi je
knjiga povedala razen same zgodbe še nekaj drugega, kar mi je dotlej bilo neznano. Zaslutil sem lepoto
pisateljskega dela ter veličino in prepričevalno moč
resničnega umetniškega ustvarjanja. Občudovanju
junaških dejanj naših prednikov, se je pridružilo
občudovanje tistih, ki so s svojim spretnim peresom
znali opisati nekdanje in sedanje življenje in v naših
srcih s svojo umetnostjo vzbuditi topla občutja, ki
človeka osrečujejo.« Za svoja zgodovinska dela je
Hudales natančno preštudiral snov in dobro orisal
tedanje razmere; manj so se mu včasih posrečili
tedanji ljudje.
Junak romana Križar Lenart (1962) je Slovenec iz
Savinjske doline, ki se je udeležil križarske vojske.
Ob njem je razgrnil sliko tedanjega slovenskega podložniškega življenja. Med dvema svetovoma, roman
v dveh delih (1962-1963) je nastal ob 1.100-letnici
panonsko-slovenskega kneza Koclja, ki se je odločil
za slovansko bogoslužje sv. Cirila in Metoda in se
tako postavil med dva svetova, latinskega in nemškega. Njegovo nadaljevanje je Požar krvi (1969).
Posvečen je 1.900-letnici Ptuja. V to mesto so se
zatekli potomci kneza Koclja, ko so Ogri porušili
Blatograd. Oskar Hudales je prevedel več tujih
književnih del. Kot izkušen šolnik je sestavil tudi
več učbenikov.

Mladost med knjigami –
knjige za mlade
V svojem izpovednem besedilu Mladost med
knjigami (1952) Oskar Hudales pove, kaj ga je
spodbudilo k pisanju za mlade. Hkrati s Finžgarjevim
romanom Pod svobodnim soncem mu je mati kot
otroku prinesla tri drobne knjige pravljic, ki jih je
na dušek prebral. »Pravljice so moji domišljiji odprle
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široko pot v nova, še nepoznana kraljestva. Tu je
domišljija našla dovolj prostora, da se je razmahnila
po mili volji, saj ni poznala nobenih ovir in pregraj.
Ko sem pravljice prebral, so moje misli snovale nove
pravljične zgodbe, še bolj čudežne od onih, s katerimi
sem se seznanil v knjigah.«
Mladi učitelj Oskar Hudales je spoznal, da mladina
rada bere, nima pa veliko primernih knjig. »Zato sem
poskusil sam napisati kaj takega, kar bi zadovoljilo
mlade bralce in jim tudi koristilo.« Sprva se je ves
posvetil mladinski literaturi. Na mladim privlačen in
zanimiv način je obdelal različne zgodovinske dogodke, razvoj tehnike, raziskovanje tujih dežel, lepote

domače zemlje. Prva samostojna knjiga je Gmajna
(1931), v kateri je opisal svoje otroštvo med vrstniki.
Sledilo je nešteto drugih. Zaradi svoje zbirke deseetih ilustriranih knjižic pod skupnim naslovom Bilo
je nekoč velja za začetnika poljudnoznanstvenega
pisanja za mladino. V knjigi Veselo potovanje (1957)
na živahen način opisuje izlet po Sloveniji. Za mlade
je napisal tudi nekaj pustolovskih zgodb v slogu Karla
Maya, moža z bujno domišljijo. Zelo je bil vesel, ko je
videl, da je njegova ljubezen do knjig prešla tudi na
otroke. »Kadar koli sem videl otroka, zatopljenega v
branje, sem znova doživel tiste lepe trenutke, ki so
me v mladih letih osrečevali pri branju.«

islam – migranti

Marko Gombacci

SEKSISTIČNA SNEGU LJČICA IN
RASISTIČNA PIKA NOGAVIČKA
NOVA24TV

Mesto Los Angeles se je odločilo, da bo porušilo
kip Krištofa Kolumba, ker naj bi po mnenju aktivistov
“predstavljal obdobje imperialnega ekspanzionizma
evropskih moči in izkoriščanje človeških bitij”. Krištof
Kolumb, človek, ki je odkril Ameriko, genovski raziskovalec, ki se je s svojo posadko pogumno vkrcal
na tri karavele, da bi odkril nova ozemlja, je obtožen začetka “genocida” nad avtohtonimi Američani.
Politični korektnosti je uspelo na novo napisati tudi
ta del človeške zgodovine.
Tudi drugi kipi in portreti zgodovinskih oseb so
postali tarča politične korektnosti, ki preplavlja Združene države in Evropo. Kipe generala federalnih sil
Roberta Edwarda Leeja so porušili ali poškodovali,
dežujejo zahteve po umiku čikaškega kipa italijanskega letalca Itala Balba, ki je opravil zgodovinski
let čez Atlantik, in to samo zato, ker nekateri Američani menijo, da naj bi bil spomenik pravzaprav “v
čast fašizmu”, v Združenem kraljestvu pa so začeli
debatirati o liku admirala Nelsona, ki ga nekaj “intelektualcev” obtožuje, da je bil za “belsko nadvlado”.
Portrete nekaterih uglednih študentov prestižne
Univerze v Oxfordu so umaknili, ker predstavljajo
“belo, heteroseksualno, maskilistično” družbo. Na tej
univerzi tudi prvič v osemsto letih na smeri teologija
krščanstvo ni več obvezen predmet. Na drugi univerzi v kraljestvu njenega visočanstva, SOAS, Šoli
orientalskih in afriških smeri, so združenja študentov
protestirala pri rektorju, ker so bili med obvezno
snovjo tudi nekateri filozofi, kot so Platon, Kant in
Descartes, ker so bili “belci”, študij pa ne vsebuje
afriških ali azijskih filozofov.

Bi morali porušiti piramide,
ker so bili faraoni zasužnjevalci?
V enem od vrtcev v Stockholmu na Švedskem so
se odločili, da ne bodo več brali klasičnih pravljic,
kot sta Sneguljčica in sedem palčkov ter Trnuljčica,
ker so jih opredelili kot seksistične. Enako usodo je
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doživela tudi Pika Nogavička, ki pa so jo definirali
kot “rasistično”. Risani filmi prav tako niso pobegnili
novi inkviziciji politične korektnosti. Lik Apuja iz
“Simpsonovih”, ki upodablja Indijca, ki je emigriral v Združene države, so producenti umaknili po
obtožbah, da je preveč stereotipen … Tudi v Italiji
je bilo nekaj primerov strumnih intervencij politične korektnosti. Lani so v Operi v Firencah izvajali
opero Carmen tako, da Carmen ubije don Joséja, in
ne obratno, kot si je v izvirniku zamislil Bizet. Tako
potezo je režiser opravičeval kot svoj poziv proti
umorom žensk, vendar ga je publika izžvižgala.
Če bi se ti kriteriji uporabljali povsod, potem bi se
bilo treba spomniti, da je Margaret Sanger, ustanoviteljica Načrtovanega starševstva (organizacije, ki
v Združenih državah opravi največ splavov, skoraj
330 tisoč letno, in je ena največjih donatorjev demokratskim politikom), ustanovila abortivne klinike
zato, da bi zmanjšala nebelsko prebivalstvo in je bila
podpornica evgenike. Kaj bi bilo torej treba storiti s
šolo za zunanje zadeve Princeton, poimenovano po
predsedniku Woodrowu Wilsonu, ki je prepovedal
Afroameričanom, da bi vstopili v vojne sile ZDA? Bi
morali porušiti tudi piramide, ker so bili faraoni nepopravljivi zasužnjevalci? Ali morda uničiti Kolosej,
ker so se v njem borili gladiatorji?

Našo kulturo je potrebno zaščititi
ali pa bo sledil padec družbe
Pred nedavnim smo bili priča nekomu, ki je rušil spomenike, uničeval umetniška dela in je hotel
izbrisati zgodovino. To so bili barbarski džihadisti
Islamske države, ki so uničili templje v Palmiri in
Raki, ki so razdejali cerkve v Mosulu in na Ninivski
ravnici, ki so obglavili Khaleda al-Asaada, arheologa
iz Palmire, ki jim ni hotel izdati, kam je skril nekaj
svojih najdb, da bi s tem preprečil njihovo uničenje.
Zakaj so to počeli? Ker so želeli zgodovino napisati
na novo tako, da bi izbrisali vse kulturne reference
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družb pred njimi. Da bi lahko premagali ta trend in
takšna revizionistična gibanja, moramo zgodovino
razumeti in jo predvsem preučevati, ne pa je brisati.
Znova moramo odkriti svojo identiteto in svojo kultu-

France Cukjati

MU LTIKU LTI PO S LOV ENSKO

Vse kaže, da “multkulti” evforija izgublja moč.
Njena politično najbolj izpostavljena predstavnica,
Angela Merkel, je bila odstopljena z mesta predsednice stranke, v ospredje pa stopajo ljudje, ki
odločno odklanjajo ilegalne množične migracije in
vztrajajo pri načelu reguliranih in nadzorovanih
migracij. Celo nemški volivci so “multikulti” politiki
primazali krepko klofuto.
Težave migrantov, ki iščejo pot v bolj človeško
življenje, so in morajo biti tudi naš problem. A zavedati se moramo, kdo in zakaj spodbuja, organizira
in financira to množično migracijo. Še bolj pa tega,
kaj se ob tem dogaja z našo evropsko kulturo in
civilizacijo.
Pred časom smo lahko brali, da je nek muslimanski migrant brutalno posilil desetletno deklico,
sodišče pa tega ni prepoznalo kot kaznivo dejanje,
ker – kot so rekli – “spolni odnos z 10-letnim otrokom
ni posilstvo, če si del družbe, kjer so spolni odnosi
med odraslimi in otroki normalni”.

Ko desetletna deklica in neverniki
nimajo več nobenih pravic

Tega ni reklo arabsko muslimansko sodišče,
ampak sodišče evropske države, in to za posilstvo
evropskega otroka na evropskih tleh! Samo vprašanje časa je, ko za evropska sodišča tudi poboj množice ljudi na ulici evropskega mesta ne bo več kaznivo
dejanje, saj je džihadist del družbe, ki v poboju
“nevernikov” ne vidi zločina, ampak celo herojsko
dejanje. Vam to zveni kot znanstvena fantastika?
Meni ne! Se še spomnite, kako lahkotno je nekoč
tudi Slovenija prevzela tako izmaličeno pojmovanje
zločina? Načrtovalcev in izvajalcev znanih množičnih
pobojev slovenska sodišča niso nikoli obsodila, jim
je pa takratni povojni režim postavljal mogočne spomenike za herojsko pobijanje “nevernikov” oziroma
nasprotnikov revolucije.
“Multikulti” načelo, ki zagovarja enakovrednost
vseh nazorov in kultur, ni muha enodnevnica. Temelji na kulturnem relativizmu. To je na bolezni,
ki razkraja moralno vrednotno shemo evropske
civilizacije. Človekovo dostojanstvo in spoštovanje
človeškega življenja izgubljata svoj univerzalni in
absolutni temelj. S tem pa postaja sprejemljiva
tudi kultura, ki desetletni deklici in “neverniku” ne
priznava človekovih pravic.

Z ateizmom postali ranljivi

Odkar se norčujemo iz aksioma, da je človek
“božji otrok”, in smo si vsi “bratje in sestre” po našem skupnem “Očetu”, smo izgubili zadnji absolutni
razlog za brezpogojno enakost pred zakonom in
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ro in se ju ne sramovati, kajti v nasprotnem primeru
bo to padec naše družbe; vrednote, ki jih ta predstavlja, pa bodo obsojene na izginotje, pri čemer bodo
označevale neustavljivo dekadenco zahodne kulture.

spoštovanje človekovega dostojanstva, ne glede na
vero, spol in barvo kože. Odkar smo iz evropske civilizacije izgnali Boga, smo tudi izgubili zadnji razlog,
da od muslimanskih migrantov, če želijo živeti med
nami, zahtevamo brezpogojno spoštovanje človekovih pravic, kot jih – vsaj deklarativno – spoštujemo
mi. Tudi spoštovanje otrok, žensk in nevernikov
oziroma pripadnikov drugih ver.
S svojim ateizmom pa smo postali ranljivi, slabotni in nesposobni upreti se kulturi, ki glede spoštovanja pravic gradi na radikalnem razlikovanju med
moškim in žensko, med vernikom in nevernikom ter
na sovraštvu do naše zahodne kulture. Zato tako
lahkotno in tako kratkovidno v svoji »multikulti«
zablodi vsem kulturam priznavamo enako vrednost
in veljavo.
Več kot tisoč let je Zahod potreboval, da je vsaj
v načelu odpravil suženjstvo, podrejenost žensk in
nespoštovanje življenja, sedaj pa postajamo pripravljeni sprejeti drugačno kulturo in ji dovoliti, da v
naših mestih ustvarja svoja ozemlja, no-go cone in
svoj šeriatski pravni sistem s spolnim suženjstvom in
brisanjem dostojanstva človeškega življenja “nevernikov”. Namesto da bi se tisti, ki na vsak način hočejo
živeti med nami, prilagajali naši civilizaciji, se evropska
politika in njeno pravosodje hlapčevsko prilagajata
njim. Ker pa evropski prebivalci večinoma tega ne
morejo mirno sprejeti, postajajo do tujcev vse manj
gostoljubni. Ideološka in politična “multikulti” evforija
je glavni sprožitelj protimigrantskega razpoloženja.

Multikulti za razvrednotenje
zahodne civilizacije
Namesto da bi svojo humanitarnost usmerili v
vprašanja, kako tem narodom pomagati na njihovem dvorišču, se ukvarjamo le s tem, kako asistirati
množičnim migracijam v Evropo. Namesto da bi
načrtovano sprejemali nezaposlene tujce, jih ustrezno izobrazili in jim preskrbeli osnovne življenjske
pogoje, da bi tako s svojim zaslužkom lahko pomagali tudi svojim v svoji domovini, pa sprejemamo
neurejene horde mladih, ki hočejo večinoma živeti
le od socialne pomoči.
Zakaj se nočemo spomniti, kako so bile v Evropi
urejene povojne migracije? Zdi se, da je “multikulti”
evforija bolj kot migrantom namenjena razvrednotenju temeljev zahodne civilizacija, ki je ustoličila človekovo dostojanstvo. Izkušnje iz slovenskih razprav
o splavu, zakonski zvezi in družini nas učijo, da bi
se moral “multikulti” po slovensko glasiti: »Spoštuj
vse kulture in tradicije, razen krščanske! Njo pa še
naprej sovraži!«
DECEMBER – AM – 2018

ZA NIMIV SEZNAM
Seznam iz azilnega doma v Dresdnu: 364 kršitev dovoljenj za bivanje, 299 tatvin, 175 manjših
poneverb, 97 velikih kraj, 69 prekrškov, povezanih
z drogami, 41 neplačil voznin, 33 hujših napadov
s posledicami, 20 napadov, 13 skupinskih ropov z
orožjem, 12 zalezovalskih tatvin, 4 ropi, dva napada
na predstavnike varnostnih organov, eno izsiljevanje

Ivan Šokić

in ena aretacija zaradi uboja. Še ena hujša kršitev
javnega reda in miru z grožnjo z zločini, sedem spolnih zločinov, ravno tako pa spolno nadlegovanje in
zloraba otrok. “Postaja jasno, da je med prosilci za
azil ogromno kriminalcev, ki ogrožajo varnost in zato
nimajo mesta v naši državi,” je stanje komentiral
predstavnik AfD Wendt.

TAJKU NSKEMU “D ELU”
V EČ DO MIGRA NTOV
KOT DO POROČA NJA D EJSTEV
O MIGRANTSKIH ZLOČINIH RAJE MOLČIJO
IN SVARIJO PRED “LAŽNIMI NOVICAMI”

Pri Delu so se začeli spraševati, zakaj v Bosni in
Hercegovini oblasti ne preganjajo ljudi, ki objavljajo “lažne” novice o migrantih, saj gre po njihovem
mnenju za “posamezne incidente”. Zanimivo, kako
za Delo serija posameznih incidentov ne predstavlja nekega večjega problema. Še bolj zanimivo pa
je vprašanje, če so oblasti dolžne preganjati lažne
novice, ali bi potem morale preganjati tudi medije,
ki zamolčijo resnične dogodke.
“V BiH niso še nikogar kaznovali zaradi širjenja
lažnih novic o beguncih, ki da ugrabljajo dekleta
in posiljujejo mladoletnice,” so zapisali pri Delu v
članku z naslovom “Lažne novice širijo sovraštvo
do migrantov”. Lahko bi začeli kar z omenjenim
slovenskim časopisom, ki širi lažne novice že s tem,
ko migrante vztrajno naziva za begunce. Res, slab
začetek glede na to, da se avtor v članku zavzema
za pregon lažnih novic.
Delo moti, da med ljudmi, tako po Evropi kot
tudi Sloveniji in seveda BiH, ki se je spremenila v
migrantski žep, vlada nelagodje zaradi migrantov.
Moti, da so ljudje pripravljeni verjeti raznim novicam
o grozodejstvih, ki so jih zagrešili migranti. Pri Delu
se na nobeni točki ne vprašajo, ali imajo mogoče
ljudje v BiH svoje razloge, da verjamejo “lažnim”
novicam.
Izmišljotine škodijo, medijski molk tudi
Poudariti je treba, resnične lažne novice, torej
navadne izmišljotine, so zares škodljive. A ne zato,
ker širijo strah in nestrpnost med domačim prebivalstvom, temveč zato, ker zaradi njih resnične
novice izgubljajo na kredibilnosti. Dejstvo je, da si
grozodejstev, ki jih vsak dan zagrešijo migranti, ni
potrebno izmišljevati, še preveč jih je. In mediji,
kakršen je Delo, vsak dan o tem vztrajno molčijo.
“Po družabnih omrežjih krožijo novice o ugrablje2018 – AM – DECEMBER
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nih dekletih v Posušju, posiljenih mladoletnicah v
Mostarju in migrantih, ki dekletom v nočnih klubih
skrivaj dajejo v pijačo nedovoljene substance. Čeprav policija večino lažnih novic demantira, naredijo
veliko škode med ljudmi, ker mnogi nasedejo, tudi
če večina zaupa policijskim navedbam.” Da bi prišli
do točke, kjer ljudje verjamejo takim “lažnim” novicam, je morala biti nekje tudi kritična masa resničnih
dogodkov, zaradi katere so ljudje zdaj pripravljeni
verjeti tudi nepreverjenim trditvam o migrantih.
Ljudje živijo v strahu pred migranti
in zločinskim valom, ki ga ti prinašajo
Zanimivo je, kako so v očeh dela krivi politiki,
“ki so sovražni do migrantov.” Krivi so vsi, samo
migranti – tisti, ki zakrivljajo zločine – ne. »Kljub trditvam tako aktivistov nevladnih organizacij kot tudi
oblasti, da gre le za posamezne incidente, številni
begunci povzročajo nelagodje med prebivalstvom.«
Čas je da se pri Delu zamislijo nad samimi sabo.
Koliko posameznih incidentov je potrebnih, preden
bodo dojeli, da obstaja določen vzorec, povezan s
prihodom migrantov.
Večina migrantov v državo s tihotapci
V BiH so letos registrirali okoli 23 tisoč migrantov,
v državi naj bi jih bilo še okoli 4.500. Velika večina,
t.j. 3500, jih je v unsko-sanskem kantonu na meji
s Hrvaško. Od tega jih je večina v Bihaću. Prebivalci mesta živijo v strahu, bojijo se za svoje otroke.
Migranti zato, ker jih je enostavno preveč, živijo na
prostem, prostora v sprejemnih centrih je samo za
1.700 ljudi. Večina naj bi po mnenju vodje Mednarodne organizacije za migracije v BiH Petra Van der
Auweraerta v državo prišla s pomočjo tihotapcev.
Kako jim torej na tej točki sploh lahko rečemo kako
drugače kot ilegalni migranti in kriminalci?
377

misijoni

P. Vladimir Kos

iz mojega razpadajočega misijonskega cekarja

V PRISTA NIŠČU, DOMU
V EČ KOT TREH MI LIJONOV LJUDI
To japonsko pristanišče se imenuje Jokoháma (po
naše pisano) in število prebivalcev, ki mu pripadajo,
je okrog tri in pol milijona. Zaledje pristanišča je
gričevnato. Leta 1854 je v takrat še skromnem pristanišču pristala ameriška mornarica pod poveljsvom
M. C. Perryja, da bi takorekoč prisilla (do takrat proti
tujcem naperjeno) Japonsko k trgovanju z drugimi
deželami.
Danes je lep, sončen dan. Le malo oblakov potuje
po nebesu in dopoldanski veter je še topel (popoldne lahko postane vroč) in kjer sedim, me obdajajo
prijetna drevesa. Od nekod prinese veter od časa
do časa prijeten vonj rož, najbrž z vrtov okoli hiš,
raztresenih po gričih. Po tistem divjem potresu leta
1923 so tisti, ki so to zmogli, ojačili zidove svojih hiš.
Druga svetovna vojska jim ni prizanesla – Jokoháma
je postala važno vojaško pristanišče – a po vojski so
si pridni Japonci spet pozidali – če le mogoče – trdne
hiše in hišice in jih obdali z vrtovi. Takšno ozadje in
takšno okolico čutim, a ne sedim sam na klopici. Z
menoj je moj dobri prijatelj gospod Jasumícu (po
naše pisano; predzadnja črka je naš “c”), uspešen
japonski poslovodja. Že dolgo sem z njim in njegovo družino v pravih prijateljskih stikih. Druži nas
zavzetost za konstruktivno socialno delo (na primer
gradnjo otroške sirotišnice na robu Tokia). In druži
nas krščanska vera na zgodovinsko pogojeni način:
žena in sin sta katoličana, on pa je protestant.
Po naključju (ki pa je del Božje Previdnosti) sva se
srečala v pristaniški banki (dobrotniki našega socialnega dela me včasih napotijo v banko, da dvignem
določeno denarno darilo) in Jasumícu me je povabil
na pogovor na katerikoli prosti klopici; in da bova šla
skupaj v njemu dobro znano restavracijo ...
Jasno, da začneva pogovor z vremenom. V tej
točki sva se strinjala: letos s hladilno napravo v
spalnici še gre. Nihče od naju ni glasno dodal kaj
o temperaturi, ki je lani v tokijskih nočeh dosegala
tudi čez 37° Celzija.
Opazujeva oblake. Počasi, lahkotno se premikajo,
kot da imajo pomisleke o popolni diktaturi sonca. Z
gričev nama tudi veter hladi tilnik.
Jasumícu reče:
»Hvala za to priložnost pogovora. Se še spominjate, ko je nekoč ob vašem obisku pogovor nanesel
na vero. Gotovo se ga spominjate, ker vas je takrat
moja žena prosila, da bi se o tem pogovorili kdaj
drugič, ko ne bo jedi vmes. Pripravila nam jo je z
veliko skrbjo in posebnim talentom za kuhanje in
vedela je, kako nekateri pogovori o veri zmajšajo
apetit. A danes te nevarnosti ni – jed naju bo potrpežljivo čakala v restavraciji na obali.«
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Nasmehnem se:
»Iskrena hvala, gospod Jasumícu!«
Tudi on se nasmehne:
»To veste, da sem luteran. Spominjam se, da ste
me bili povabili k študiju  razlik med luteransko in
katoliško vero. Zaupam vam: že dolgo me vleče na
vašo stran. Prepričan sem, da imate vi, katoličani,
edino pravo vero. Mi luterani jo imamo kar precej
okrnjeno: še je krščanska, ni pa – katoliška ...«
Spet opazujeva oblake in, kot se spodobi ob
takšnih priližnostih – molčiva. Iz žepa potegne zavojček cigaret. Ne ponudi mi jih, ker ve, da nisem
kadilec. Ko si cigareto prižge, zadiši. Spomni me
časov med vojsko, ko smo vojaki kadili ali zato, ker
nismo dobili dovolj jesti, ali pa so nam avioni razbili
kotle prav ob času deltive hrane. Takrat so mi cigarete pomagale ...
Ker daje tobak neke vrste dodatno moč, si upam
vprašati:
»Kaj vas, gospod Jasumícu, drži nazaj? Vas v
katoliški veri kaj navdaja s strahom?«
Ne odgovori. Močneje vdihne tobak. Potem nama
obema zdrsne pogled na mravljo, ki vleče (zanjo)
ogromen tovor nekam v mravljišče. Prijateljeve oči
se zazro vame:
»»Bojim se ... Po katoliški veri se ne smete znova
poročiti – če vam žena pobegne ... če vam postane
tako nadležna, da se je po japonskem pravu lahko
znebite ... in si poiščete drugo, saj jih je dosti na
razpolago.«
Mravlja je izginila v travi. Gospod Jasumícu si
prižge novo cigareto  čeprav je od zadnje pokadil
samo polovico. Rečem mu:
»Kolikor vem, se z ženo odlično razumeta – ona
vas ljubi, vi pa njo.«
Smehljaje pokima med prižiganjem nove cigarete. Jaz pa nadaljujem:
»Vzemiva za trenutek – upam, da je to za vedno
le izmišljena možnost– da vaša draga žena tako
hudo zboli, da ji noben zdravnik ne more pomagati
in da postane njeno življenje silno počasno umiranje. To, kar jo dela v vaših očeh zdaj tako neizmerno
privlačno – izgine.«
Roka s cigareto mu za hip vztrepeta, kot da si ne
upa več pogledati na mojo stran.
»Veste, gospod Jasumícu, kaj se v takšnem
primeru rodi v srcu nepokvarjenega katoliškega
moža?«
Začudeno me pogleda. Napol smehljaje mu povem:
»Nova, močnejša oblika ljubezni, ki jo je bil
slovesno obljubil med svojo katoliško poroko. Da si
bosta ostala zvesta, z Božjo pomočjo, dokler ju za
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določen čas ne loči smrt. In Bog, ki je Ljubezen, v
takšnem primeru posebno rad pomaga. Ker je Ljubezen. Poznam primer, ko se je nekaj takega zgodilo
in je ljubi Bog vrnil ženi zdravje. Lahko si mislite,
kako sta bila do konca življenja srečna. Zaradi Božje
in človeške ljubezni, ki je zdržala preizkušnjo.«
In znova gledava oblake, ki kar naprej potujejo,
a ne prehitro.
Na prijateljevem obrazu je nekaj skoraj kakor

smehljaj. Nič več ne kadi. Počasi se obrne k meni
in mi stisne roko.
»Pa pojdiva v restavracijo,« me povabi.
»Iskrena hvala,« rečem in zamahnem proti oblakom: »Učijo nas potrpežljivosti,« rečem, bolj sebi
kot njemu.
In veste, kaj sva jedla, Bogu hvaležna, da je bil
ustvaril – jegulje. Tu jim pravimo unági. Tiste, ki jih
uvažajo iz Kitajske, so bolj poceni, a manj – slastne.

“za narodov blagor”

P. Bernardin Sušnik

ŠE ENO POSI LJEVA NJE?

Med svojim 29-letnim bivanjem v Ameriki sem redno zasledoval dogajanje v domovini, tudi obiskoval sem jo redno. Toda eno je o nečem biti poučen,
drugo pa je to doživljati. Po letu in pol kar sem se vrnil, se vedno pogosteje sprašujem, če se niso ponovili časi babilonskega stolpa, ko je Bog ljudem
zmešal jezike in so dobesedno ponoreli. Samo v babilonski zmešnjavi je mogoče, da Evropa skupaj s Slovenijo večinsko podpisuje marakeško deklaracijo,
kakor je več o tem objavil Ivan Šokić na Nova24tv pod naslovom “Nikomur znana marakeška deklaracija ali nevidna roka OZN, ki Evropi vsiljuje afriške
migrante”. Z njo se evropske države odpovedujejo svoji samostojosti in evropski kulturi ter odpirajo vrata muslimanskemu nasilju.
Drugega maja letos je več kot 50 držav Evrope in Afrike podpisalo
marakeško deklaracijo. Še eden od dokumentov, ki jih politiki tako radi
podpisujejo, ne da bi jih kdo kadarkoli prebral. Največ, kar dobimo od
medijev, so hvalospevi, kako gre za še en veličasten sporazum, zaradi
katerega se nam bosta v prihodnosti cedila med in mleko. Nekateri
nimajo časa, drugi nimajo volje, nekateri pa bi raje videli, da se plebs
ne ukvarja z nepotrebnimi podrobnostmi, ki zadevajo evropske elite.
A tokrat je bilo drugače. Če so druge države EU podpisale deklaracijo,
ki se zavzema za še več migracij v Evropo, so Madžari rekli ne. Mediji
so obmolknili. Tako svetovni kot domači. Ko EU reče da, kdo je mala
Madžarska, ki si drzne reči ne? Laže je stvar zamolčati in se delati,
da se kaj takega ni zgodilo. Kaj pa je nasprotovanje ene Madžarske v
primerjavi z drugimi članicami EU, ki so deklaracijo podpisale? Med
njimi je tudi Slovenija.
Stare delitve na leve in desne izgubljajo veljavo
To nasprotovanje EU se bo s prihodom nekdanjega Breitbartovega
izvršnega direktorja Stephena Bannona v Evropo samo še stopnjevalo.
Bannon je namreč odločen, da enkrat za vselej redefinira stare politične
koordinatne sisteme. Stare delitve na leve in desne, konservativne in

progresivne, totalitarne in libertarne tako izgubljajo veljavo. So zastarele in
neuporabne. Edina delitev, ki dandanes še kaj šteje, je delitev na populiste,
ki jim je mar za lastne državljane, in globaliste, ki jih bolj skrbijo vsi drugi.
To se je pokazalo tudi na nedavnih predčasnih volitvah v Sloveniji.
Migranti so bili tabu. Omenjanje prizadevanja bruseljskih evrokratov
za več priseljevanja iz Afrike v Evropo in krepitev afriške diaspore na
stari celini ni ustrezalo interesom, ki so takrat še vedno vztrajali pri
“beguncih”. Cerarjeva vlada v odstopu je vztrajala, da z EU in Hrvaško ni
sprejela nikakršnega tihega dogovora o sprejemanju migrantov v državo, po drugi strani pa krasi marakeško deklaracijo tudi slovenski podpis.
Zakaj dopuščamo, da nam skupina brezimnih strokovnjakov
diktira, kako naj živimo?
Glavna točka omenjene deklaracije je ravno maksimiranje pozitivnih
učinkov priseljevanja migrantov iz Afrike v Evropo in boj proti ksenofobiji. Zakaj bi bilo to sploh potrebno? Zakaj je nujno, da tako države Afrike
kot Evrope izkazujejo podporo priseljevanju Afričanov v Evropo? Treba
se je ozreti na samo sestavo ljudi, ki sodelujejo v tem globalističnem
stroju Združenih narodov in si tako zelo prizadevajo za uveljavitev svoje
izkrivljene ideologije enega svetovnega reda.

Zakaj se moramo bati marakeške deklaracije je na Nova24tv razložil Aleksander Rant.
Marakeška deklaracija je dokument, ki že dalj časa buri duhove v
Evropi, v Sloveniji pa se skoraj ne omenja. Z izjemo nekaj bolj desno
usmerjenih medijev so glavni mediji to deklaracijo popolnoma zamolčali. Niti niso povedali, da se bo v decembru sprejemala na ravni
Evropske unije. In zakaj bi se morali bati marakeškega dogovora? Ker
za lepimi besedami v resnici državam članicam jemlje suvereno pravico
za spopadanje z ilegalnimi migracijami.
Marakeški dogovor, v katerem je navedena tudi Slovenija, bo olajšal
migracije v Evropo in migrantom pomagal pri legalizaciji njihovega
ilegalnega statusa. Da nekaj pri tem dokumentu smrdi, je jasno že pri
izmikanju nekdanjih vladajočih. Ko smo preverjali, ali je Miro Cerar
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podpisal marakeško deklaracijo, so nam iz urada vlade odgovorili, da je
ni podpisal on, ampak nekdanja ministrica za notranje zadeve. Seveda.
“Namočili” so Györkös Žnidarjevo, edino ministrico, ki je naredila kaj za
ustavitev ilegalnih migracij. Na vladi pa so zapisali naslednji stavek:
“Dokument ni bil podpisan, ampak sprejet.” Očitno se je marakeška
deklaracija sprejela kar sama od sebe. A med podpisnicami je navedena
tudi Slovenija. Kdo torej komu laže in zakaj?
Da bi bolje razumeli, o čem govorim, je treba marakeški dogovor
prebrati v celoti. Če ga pogledate na hitro, se zdi všečen. Preprečevanje ilegalnih migracij, izkoreninjenje tihotapcev z ljudmi, izboljšanje
varovanja zunanje meje EU … V resnici se pod fasado všečnih besed
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skriva precej temnejša slika. Marakeški dogovor predvideva izenačitev
statusov tujcev. Tako ne bo več pomembno, ali si legalni migrant, ilegalni migrant ali begunec. V vsakem primeru boš dobil azil. Pa ne samo
azila. Podpisniki marakeške deklaracije ugotavljajo, da je za migrante
slabo poskrbljeno, zato si bodo prizadevali še za večjo socialno podporo
ljudem, ki v Evropi nimajo kaj iskati.
Najbolj zaskrbljiv del deklaracije pa je sodelovanje na področju preprečevanja ksenofobnega, rasističnega in islamofobnega govora. Podpisniki
ugotavljajo, da je treba tako imenovani sovražni govor preganjati sistematično. Pokrili so vse kategorije migrantov. Barvo kože, dejstvo, da so tujci,
in večinsko vero prišlekov – islam. Teh stvari ne bomo smeli več kritizirati.
Celo izražanje dvoma o smislu ali zakonitosti migracij bo kaznovano, češ
da gre za sovražni govor. To pa ni več daleč od totalitarne države, v kateri
je vsak govor, ki je nasproten željam oblasti, prepovedan.
Legalno jih bomo tihotapili, njihov status ne bo več ilegalen
Zanimiva točka tega dokumenta je tudi del o preprečevanju trgovine
z ljudmi. Podpisniki si bodo prizadevali izkoreniniti tihotapce, ki čez
Mediteran prevažajo ilegalne migrante. Kako bodo to storili, ne piše,
saj je večina teh ilegalnih tihotapcev ravno nevladnih organizacij, ki za
naš denar vozijo ljudi iz Afrike v Evropo, in to nezakonito. Jasen pa je
cilj. Evropska unija bo pod pokroviteljstvom Združenih narodov postala
edini legalni tihotapec ljudi. Ne samo da jih bomo zastonj prepeljali v

Evropo, legalizirali bomo njihov status, da ne bodo več ilegalni, ampak
legalni migranti. Tako se bodo namreč države podpisnice borile proti
ilegalnim migracijam. Vsem bodo dali potne liste in potem ne bo več
ilegalnih migracij. Ta resnica se skriva na dveh straneh govoričenja
o povečevanju “rednih” migracij. Dokument besedne zveze ilegalni
migrant ne pozna in ne omenja.
Jasno je torej, zakaj so treznejše evropske države že napovedale
bojkot tega dokumenta. Proti je Avstrija, proti je Madžarska, proti je
Češka in proti je Hrvaška. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo, da
bodo svoje soglasje umaknile še preostale države višegrajske četverice
in Italija. Slovenija bi tako ostala osamljen migrantski žep. Edini v
schengnu, ki bi sprejemali ilegalne migrante z vsega sveta. Nekdo se je
pred dnevi šalil, da bo naša država postala sprejemni center za ilegalne
migrante, ki si želijo v EU. In če ne bo naša leva politika izrekla odločnega ne marakeški deklaraciji, se to lahko kaj hitro zgodi. Španci niso
tako neumni, da bodo dopustili množične migracije iz Maroka, Italijani
bodo iz dogovora zagotovo izstopili. Ostane torej še zadnja pot – pot
čez Slovenijo. Ljudstvo pa bi moralo od vladajočih zahtevati, da gre
deklaracija na referendum, saj bodo posledice podpisa katastrofalne.
Leto 2015 je bilo le začetek agende spremeniti Evropo v Afro-Arabijo.
Agenda še kar stoji, mi pa se moramo zato toliko jasneje postaviti za
svoje pravice, imetje in državo.

Uredništvo Portala Plus je dobro ocenilo marakeško deklaracijo (pogodbo, dogovor, karkoli že hočete), ker se ne drži vsebine nobenega od teh
nazivov, saj je to “sporazum, ki hoče zapreti usta vsaki kritiki migracij”.
grajski četverici, ki Marakeške deklaracije, kot pravijo, ne bo podpisala,
Pariški časnik Le Figaro je 15. novembra objavil komentar pravnega temveč tudi v liberalni Franciji. Ugledni francoski pravni zgodovinar
zgodovinarja Jean-Louisa Harouela z naslovom Globalni sporazum o Jean-Louis Harouel denimo meni, da je besedilo o migracijah, sestamigraciji ali kako je nastala uradna resnica, v katerem se kritično loteva vljano v okviru OZN, v resnici sredstvo za ustvarjanje pritiska na zahodne
t.i. Marakeške deklaracije (uradni naziv je Globalni dogovor o varnih, države. Njegov komentar smo prevedli, ker predstavlja racionalno in
urejenih in zakonitih migracijah, Global Compact for Safe, Orderly and argumentirano kritiko nečesa, kar bi nekatere vlade rade predstavile kot
Regular Migration), dokumenta OZN, o katerem bo odločala posebna nekaj neproblematičnega ali celo samoumevnega. Takole piše Harouel:
»Za tem besedilom je ideja, da se bodo migracije neizogibno stomednarodna konferenca v maroškem Marakešu 10. in 11. decembra
letos. Slovenska vlada o tem, kakšno stališče bo država zavzela do pnjevale ter da moramo zagotoviti, da bodo potekale čim bolj gladko,
te deklaracije, uradno še ni odločala. Se pa močno nagiba k pristopu brez vsakršnega obrambnega pristopa. Dokument poudari 23 ciljev, ki
oziroma podpisu. Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ), kamor se vrtijo okoli dveh glavnih osi: zagotoviti večjo varnost migrantom in
smo pred dnevi poslali prošnjo, da nam posredujejo slovenski prevod poskrbeti, da bodo tam, kjer se bodo naselili, sprejeti na bolj “vključujoč”
deklaracije, so nam pojasnili, da se to gradivo “trenutno prevaja v način. To ni pogodba – kljub zavajujočemu izrazu “sporazum”, s katerim
slovenski jezik”, in da bo dostopno javnosti na spletnih straneh MZZ, se opisuje. Držav ne bo zavezovala. Kljub temu bodo njena priporočila
ko bo prevedeno. Odgovor MZZ je nekoliko nenavaden, če upoštevamo sredstvo za ustvarjanje pritiska na državne imigracijske politike. In hkrati
dejstvo, da se je proces sprejemanja globalnega dogovora o migracijah postavlja temelj za nadaljnji razvoj zavezujočih standardov.
in beguncih pričel že 19. septembra 2016, ko je 193 članic OZN sklenilo,
Na prvi pogled “sporazum” ZN daje vtis intelektualne poštenosti.
da medvladna konferenca obravnavala dokument z naslovom Global Polemike o migracijah si prizadeva umakniti z emocionalnega polja in
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Končno besedilo jih za javno debato prikazati tako, da bi temeljile izljučno na dejstvih
t.i. Marakeške deklaracije je nastalo 13. julija letos, ko je bil določen tudi in številkah. “Sporazum” potrjuje svojo zavezanost svobodi izražanja,
datum medvladne konference, tj. 10. in 11. december 2018. Prav zato je odprti in svobodni debati. Toda presenetljvo mora ta debata nujno “priočitno, da se je slovenska vlada zelo pozno lotila prevoda dokumenta, vesti javnost do tega, da upošteva pozitivne učinke varne, urejene in
ustaljene migracije”. To pomeni, da “sporazum” razkriva uradno resnico:
ki ima v angleški verziji 34 strani.
Vtis je celo, da si slovenska vlada ne želi odprte in demokratične migracija je po definiciji koristna za vse vpletene strani.
Torej debata ni svobodna.
javne razprave o dokumentu, ki naj bi ga zunanji minister Miro CeŠe več, “sporazum” priporoča, da države odrečejo podporo medijem,
rar podpisal 11. decembra v Marakešu. Precej kritičnih pripomb in celo
opozoril najdemo v drugih evropskih državah, pa ne zgolj v t.i. Više- ki bodo predvajali domnevno ksenofobne in nestrpne govore. Kakor380
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koli, ravno to bo neizogibno privedlo k uvedbi davkov na časopise, ki
objavljajo številke in dejstva, ki nasprotujejo dogmi o nujno koristni
naravi migracijskega pojava. “Sporazum” hoče zapreti usta vsaki kritiki
migracije. Zatorej je treba reči, da tako kot v preteklosti v Sovjetski
zvezi, besede spremenijo pomen: “odprta in svobodna debata” dejansko
pomeni aktivizem v prid imigraciji.
Zdi se, kot da “sporazum” Združenih narodov o migracijah temelji
na načelu, da bi moral vsakdo imeti možnost, da pride in se naseli
kamorkoli. Kakorkoli, še posebej zaradi ogromne rasti prebivalstva
v Afriki bo v prihodnjih desetletjih desetine ali celo stotine milijonov
ljudi, ki bodo hoteli priti v zahodne države. Sprejetje ogromnih množic
v Evropo v njihovem iskanju Eldorada bi bilo za Evropejce samomorilsko
in ne bi koristilo niti migrantskim množicam. Preplavljena Evropa bi
bila neizogibno porušena Evropa. Kakor je pripomnil Victor Hugo: »Po
dnevu, ko beda vseh doseže bogastvo peščice, bo nastopila noč, ko ne
bo ostalo ničesar več. Ko ne bo ostalo ničesar več za nikogar.«
To je regresiven učinek egalitarizma, še posebej v njegovi komunistični verziji. Kajti, paradoksalno, gre za komunistično razsežnost
ideologije svobodne migracije. Ta temelji na ideji, da je svet skupna
stvar, da pripada vsakomur, da lahko kdorkoli zakonito gre in izkoristi
prednosti ugodnih okoliščin, kjerkoli že so. Toda jemanje tega, kar
pripada drugim, je v skladu s filozofijo komunizma.
Ideologija svobodne migracije uničuje lastništvo zahodnih ljudstev
nad samim sabo. Suverenost ljudi temelji na lastništvom nad samim

sabo, svojo usodo, svojo identiteto, svojo zemljo, svojo materialno
in duhovno dediščino. V svoji državi se morate počutiti, kot pravijo,
“doma”. In izraz se nanaša na idejo lastništva: kolektivno lastništvo
(suverene države), ki poraja materialno, moralno in “kulturno” varnost,
neobhodno za dobro življenje. Pa vendar ideologija svobodne migracije
uničuje to lastništvo, uničuje idejo dediščine človeških skupnosti s tem,
ko jo prisili, da se odpre vsakomur, da se deli z vsemi brez upoštevanja
svobode izbire ali stanja stvari.
Zatorej lahko brez pretiravanja rečemo, da je to dejansko oblika
komunizma na globalni ravni.
Tema svobodne migracije je postala ena glavnih osi človekovih
pravic, kot jih razumemo danes, to je preoblikovanih v sekularno religijo,
katere zgodovinar François Furet je prvi opazil, da je nadomestila komunizem v njegovi vlogi utopije, ki naj bi vzpostavila kraljestvo dobrega.
Revolucionarni aktivisti se niso motili. Od 80. let prejšnjega stoletja
je mnogo aktivistov, ki so z implozijo Sovjetske zveze in kolapsom
sekularnih komunističnih religij postali sirote, množično konvertiralo v
sekularno religijo človekovih pravic, ki jim je dovolila, da še naprej izvajajo komunizem na manj viden način, s tem ko napadajo drugo obliko
lastništva: lastništvo ljudi nad samim sabo. »Globalni pogled Združenih
narodov na varno, urejeno in ustaljeno migracijo« je izraz te filozofije.
Nič presenetljivega ni, da so se Združene države, Avstrija, Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška, baltske države in verjetno Švica umaknili iz
nje. Kdaj bo na vrsti Francija?

Dandanašnji smo prišli tako daleč, da politikom sploh več ne zaupamo, vsaj tisti ne, ki še mislimo s svojo glavo. Žal je pa še vedno dosti ljudi,
ki nasedejo predvolilni propagandi v upanju, da bo to pot vendarle drugače, ali pa presojajo po zunanjem videzu in pozabljajo, da se danes zna za
uglajenom videzom urejenega sivolasega gospoda skrivati tudi hudič, ki je po 2000 letih od Kristusa dalje ugotovil, da je obsesti take ljudi veliko bolj
donosno, kot pa izživljati se nad kakimi nepomembnimi revčki. Tako se je treba pozanimati tudi, ali ni marakeške pogodbe spočel isti hdič, ki je tudi iz
evropske ustave izrinil Boga in krščanstvo. To nalogo si je zadal Andrej Umek in na Nova24tv objavil oceno, zakaj je Marakeška pogodba nesprejemljiva.
Če Marakeško pogodbo ali kakor se uradno imenuje Global Compact
for Safe, Orderly and Regular Migrations beremo izolirano in samo za
sebe brez poznavanja predhodnega teksta in brez poznavanja miselnih
in ideoloških konceptov pobudnikov zanjo in glavnih tvorcev teksta
lahko ugotovimo dvoje, da sta tekst in naslov med seboj neusklajena in
da tekst sam na sebi ne določa nič obvezujočega. Če pogledamo najprej
naslov, potem se moramo vprašati, kdo potrebuje redne migracije. Evropa in Združene države za gotovo ne. Podpis pogodbe o njih torej jasno
ni v njunem interesu. Tekst sam ni praktično za nikogar zavezujoč, saj
ohranja polno suverenost nacionalnih držav tudi v vprašanju migracij.
Postavlja se torej vprašanje, kakšne probleme razrešuje in čemu ta tekst
služi. Moj odgovor bi bil, da trenutno ničemur. To pa zastavlja novo vprašanje, zakaj podpisovati pogodbo, ki nič ne razrešuje in nikomur ne služi.
Prepričan sem, da Marakeške pogodbe njeni predlagatelji ne vidijo kot akt, ki končno in dokončno razrešuje vprašanje migracij. Zato
mislim, da jo vidijo kot vmesni, drugi korak nekega procesa, ki se je
začel z The New York Declaration for Refugees and Migrants. Tako bi jo
morali razumeti tudi odgovorni v Evropi in Združenih državah. Očitno
pa se predstavniki evropskih držav, ki mislijo pogodbo podpisati, tega
ne zavedajo in ne vidijo kam jih predstavniki držav, ki so izvor migracij,
vodijo. Da bi to spoznali pa morali poznati politično vzdušje v izvornih
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državah migracij in se zavedati, da imajo te v OZN večino. Zavedati bi se
morali, da je za Evropo bolje, da se trend migrantskih pogodb prekine
danes kot jutri.
Politično vzdušje v izvornih državah migracij Indiji, Bližnjem
vzhodu, nad in podsaharski Afriki sem začel spoznavati med mojim
študijem v Združenih državah. Kot Fulbrightov štipendist sem šel na
uvodni Orientacijski tečaj, ki se je zaključil s preizkusom angleščine.
Moj odličen rezultat in nekateri bistveno slabši rezultati kolegov predvsem iz jugovzhodne Azije, ki so bili celo asistenti in docenti anglistike
na njihovih univerzah je zbudil pri slednjih začudenje in celo revolt.
Jezikovnemu testu so očitali, da je kulturno neuravnotežen in zato do
njih diskriminatoren. Temu je sledila več dni trajajoča debata o enakopravnosti in neenakopravnosti. Do nekega za vse zadovoljivega sklepa
nismo prišli, je pa v meni vzbudila zanimanje za stališča pretežnega
dela Sveta do Evrope in Združenih držav. Tudi po prihodu na izbrano
univerzo sem to debato nadaljeval, tam pretežno z mojimi indijskimi
kolegi. Ker so mnogi moji takratni kolegi prevzeli vidne profesure v svojih
državah, sem tudi kasneje stike z njimi vzdrževal z velikim veseljem. Če
povzamem njihova stališča, ki so relevantna na Marakeško pogodbo je
potrebno omeniti dvoje: z dekolonizacijo še nismo postali enakopravni
in ko ste vi, namreč Evropejci, imeli demografsko eksplozijo ste poselili
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tri kontinente, sedaj pa nas nikamor ne pustite. Torej če hočejo postati
enakovredni in enakopravnim Evropejcem, kar je njihov legitimen interes, morajo doseči svobodne, nenadzorovane in neomejene migracije
po celem svetu od koder koli in kamor koli.
Marakeška pogodba je korak k neomejenim migracijam
Če poznamo to politično razpoloženje se Marakeška deklaracija razume popolnoma drugače, kot samo na osnovi pravniškega tolmačenja
člen za členom. Zelo nazorno in prepričljivo postane, da je Marakeška
pogodba samo korak k končnemu cilju, to je neomejenim migracijam,
ki naj bi po teh zamislih postale osnovna človekova pravica. Tudi predlagatelji se zavedajo, da njihovega končnega cilja ne morejo doseči v
enem koraku in so tako zadovoljni s postopnim približevanjem. Pri tem

se zanašajo, da imajo v OZN absolutno večino. Mojo zgornjo dedukcijo,
sem prepričan, potrjuje na videz čudna koincidenca dogodkov podpisovanje Marakeške pogodbe, marš migrantov na Združene države in
njihovo zbiranje v Veliki Kladuši.
Vsak mednarodno vsaj malo razgledan politik bi moral razumeti,
da marakeška pogodba ne pomeni, je pa korak proti svobodnim migracijam, proti migracijam kot človekovi pravici. Ker svobodne migracije
niso v interesu ne Evrope ne Slovenije, bi pričakoval, da jih bodo vsi
vladni funkcionarji želeli preprečiti sedaj in v bodoče, saj so ob prevzemu
funkcije prisegli, da bodo delovali v interesu Slovenije. Pričakujem torej,
da bodo ostali svoji prisegi zvesti in Marakeške deklaracije ne bodo
podpisali. Upam, da se ne motim.

Z migracijami ima svet že nekaj izkušenj: migracije iz Evrope v Združene države koncem 19. in v začetku 29. stoletja, kjer je bilo udeleženih mnogo
Slovencev, pa politične migracije po drugi svetovni vojski. Takrat je to potekalo v redu. Nobenih nasilnih prestopov državnih meja, pač pa neposredno
vživljanje v novo sredino in kulturo, in pa kulturni in gospodarski doprinos državam gostiteljicam, ki to odkrito priznavajo. Ob primerjavi z utelešenim
kriminalom, ki skuša zasesti Evropo in tukaj živeti na tuj račun in uveljavljati svoj primitivizem ni prav nič čudno, da je prišlo do pobude Slovenske
Demokratske Stranke (SDS) za referendum, ki jo je na novinarski konferenci predstavil poslanec Branko Grims. Temeljno vprašanje je, ali bomo dali
prednost migrantom ali lastnemu narodu.
Poslanec SDS mag. Branko Grims je na novinarski konferenci 22.
novembra spregovoril o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma
o obravnavi migracij, ki ga je poslanska skupina SDS skupaj s poslansko
skupino SNS vložila v parlamentarni postopek.
Uvodoma je poslanec poudaril, da ima tak referendum smisel samo,
»če se vsi zavežemo, da bom izid referenduma spoštovali.« Takšna zaveza
je po besedah poslanca Grimsa v demokratični državi sicer samoumevna,
toda mi živimo v državi, kjer je na pravkar opravljenih volitvah največja
vladna stranka dobila zaupanje dveh odstotkov ljudi. V normalni demokratični državi bi se danes pogovarjali o predčasnih volitvah, tu pa
ni politične kulture in samoumevnih političnih norm, je menil poslanec
SDS. Ob tem je nadaljeval, da »če se vsi vnaprej zavežemo, da bomo
spoštovali izid referenduma, potem je smiselno in edino demokratično,
da se odločanje o tako pomembni zadevi, kot je vprašanje, kako urejati
migracije, prepusti ljudstvu.«
Po besedah poslanca SDS vprašanje migracij ni vprašanje o spoštovanju človekovih pravic, »kajti človekove pravice so vsakomur, ki stopi
na ozemlje Republike Slovenije zagotovljene z že veljavnim pravnim
redom.« Tudi zato poslanec še meni, da je takšne vrste posvetovalni
referendum dopusten, pri čemer dodaja, da je takšno tudi mnenje
nekdanjega sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice Boštjana
M. Zupančiča.
Slovenija se nahaja na razpotju
»Da imajo volivke in volivci pravico odločati o tako pomembnem
vprašanju, je samoumevno, če se zavedamo vseh okoliščin in trenutka,
v katerem se nahajamo. Celotna Evropa in z njo Slovenija, se sooča z
vprašanji ohranitve identitete, jezika, kulture, tradicije. Ker je slovenski
narod o sami temeljni ustavni listini neločljiv del države Slovenije, gre

torej tudi za vprašanje obstoja slovenskega naroda in Slovenije, za
katero smo se odločili na plebiscitu in jo vzpostavili z zmago v vojni za
Slovenijo,« je poudaril poslanec SDS.
Dodal je, da smo danes na razpotju o tem, ali naj masovne migracije
sprejemamo kot nekaj samoumevnega, koristnega, kot nekaj, kar zagotavlja dolgoročen razvoj in blaginjo, kakor o migracijah piše globalni
dogovor OZN, »ali pa naj najprej poskrbimo za svoj narod, za svoje
ljudi, za tiste, ki potrebujejo pomoč v Sloveniji, ob tem pa eventuelno
pomagati v okviru možnega tam, od koder ljudje prihajajo, kadar gre
za to, ko pomagamo tistim, ki pomoč dejansko potrebujejo.«
Ljudstvo ima vedno prav
Grims prav zato, ker gre za vprašanje o tem, ali dajemo prednost
svojemu narodu ali migracijam, meni, da gre za neke vrste nov plebiscit.
»Zaradi vsega navedenega predlagamo, da se v najkrajšem možnem
roku razpiše referendum. Referendumsko vprašanje je lahko stvar dogovora, mi pa smo predlog vprašanja oblikovali na način, da se glasi: Ali
ste zato, da Slovenija pristopi k Globalnem dogovoru o varnih, urejenih
in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?« je
dejal mag. Branko Grims. Poslanec SDS obenem še dodaja, da je ne glede
na formulacijo vprašanja bistveno, da se ljudje sami odločijo, ali menijo,
da so masovne migracije obravnavane kot nekaj pozitivnega in da se na
tej osnovi potem v Državnem zboru sprejema ustrezna zakonodaja, »ali
pa masovne migracije zavračamo, jih omejujemo in dajemo prednost
lastnemu narodu.«
V SDS so prepričani, da je edina prava politika, če daš prednost
lastnemu narodu, pri čemer pa dodajamo, da ko odloči ljudstvo, velja
samo eno načelo: ljudstvo ima vedno prav.

Koliko so politiki vredni in koliko jim lahko verjamemo, se lahko naučimo iz dejstva, da marakeški dogovor z veliko ihto brani kar nemška kanclerka
Angela Merkel pred Bundestagom. To je prav ista Angela Merkel, ki je v bistvu kriva vsega tega milijonskega navala na Evropo, saj jih je na veliko vabila
v Nemčijo, kjer so jih sprejemali s cvetjem in dobrodošlicami. Zdaj, ko jim teče voda v grlo, ko jih vsako leto stanejo miijarde evrov, ko so migranti prinesli
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s seboj val kriminala in zločinov, bi pa rada čim večji del te stihije naprtila drugim. In od slovenske vlade kamniškega komedijanta pač ni pričakovati drugega, kot da jo bo podprl, saj upa, da bo to podporo vnovčil. Je še prezelen, da bi vedel, da hvaležnosti ni v slovarju politikov. O tem poroča “Demokracija”.
Kot smo že poročali, je nemška kanclerka Angela Merkel v nemškem
Bundestagu z vso silo branila razvpiti dogovor o migracijah. Kot je
dejala, je dogovor primeren skupen odgovor na reševanje globalnih
problemov, saj je treba migracije reševati v mednarodnem kontekstu.
Po njenih besedah je begunska kriza pokazala, kako pomembno je
reševanje vprašanja beguncev in migracij v povezavi z mednarodno
skupnostjo, saj bo tovrstne težave katerakoli država težko rešila sama.
Iz tega sledi, da želi Merklova razbremeniti Nemčijo, ki je v zadnjih
treh letih postala ciljna država številnih migrantov z Bližnjega vzhoda
in podsaharske Afrike. No, vmes pa je v svojem ognjevitem govoru med
drugim tudi priznala, da je v nemškem nacionalnem interesu, da se
krog držav, kamor želijo vstopiti migranti, razširi. Na to njeno stališče
je preko Twitterja javno opozoril tudi Janez Janša.
Ni povsem jasno, kaj to pomeni, a ni izključeno, da bi preko spornega
dogovora o migracijah lahko precej migrantov iz Nemčije preselili v druge
države EU – tudi v Slovenijo. S tem je Merklova tudi pojasnila, zakaj sploh

podpira sporni dogovor, ki mu nasprotujejo celo nekateri vidni člani CDU.
Glede na to, da je Merklova vezala podporo spornemu dogovoru z nemškim nacionalnim interesom, se postavlja vprašanje, kaj je v tem primeru
slovenski nacionalni interes. Da je v Slovenijo uvoženih še več migrantov?
Je to razlog, da Šarčeva vlada tako vneto navija za dogovor?
Slovenska vlada stopila na stran Merklove
Morda še to – ker tudi premier Marjan Šarec, zunanji minister Miro
Cerar in ostali ves čas prepričujejo Slovence, da dogovor ni zavezujoč in
da se za Slovenijo ne bo spremenilo ničesar. Vendar pa je predstavnica
UN za migracije Louise Arbour (sicer nekdanja haaška tožilka za področje
zločinov v vojnah po razpadu SFRJ, nasledila jo je Carla del Ponte) priznala, da temu ni tako. Kot je dejala, migrantski pakt nikoli ni bil mišljen
kot nezavezujoč, zato je bilo treba že od vsega začetka zavajati javnost,
da se uradno govori o ne-zavezujoči pogodbi, vendar pa se podpisniki
zavežejo t. i. zavezujočim obveznostim. Povedano drugače: dogovor o
migracijah je navaden nateg!

Na veliko se ustijo, da marakeška deklaracija ni zavezujoča in bo vsaki državi ostala možnost lastne presoje in ravnanja. Spet ena, s katero nas
skušajo naplahtati. Kar preberite tole, ki je bila objavljena na Nova24tv:
V okviru diskusij glede migracijskega pakta je spregovorila tudi posebna predstavnica za mednarodne migracije Združenih narodov Louise
Arbour. Jasno je, da ta podpira Arabsko listino o človekovih pravicah,
sovraži Izrael in poleg tega priznava, da se glede migracijskega pakta
nikoli ni predvidevalo, da ta ne bi bil nezavezujoč.
Iz ure v uro je kritika v Nemčiji vedno večja, vedno več pa je tudi
evropskih držav, ki so napovedale, da ne bodo izrazile podpore usodnemu
migrantskemu paktu Združenih narodov. S tem pa se bo nadaljevala
razdelitev migrantskih kvot na članice EU, za katero si je tako prizadevala
nemška kanclerka Angela Merkel. Šele novinarji kot je Wolfram Weimer
so odkrito spregovorili o tem, da bo pakt o migracijah razdelil Evropo. Da
pa ne bi propadli načrti Merklove, je sedaj v razpravo posegla posebna
predstavnica Louise Arbour.
Na plano pa je prišel podatek, za katerega se je predvidevalo, da bo
za vedno ostal skrit očem Nemcev in sicer, da je migrantski pakt nastal
za kulisami pod vodstvom sistema kanclerke Merklove. “V bistvu je
bila že od samega začetka zvezna vlada vodilna za kulisami končnega
oblikovanja pakta. Pod vodstvom Nemčije in Maroka, so se diplomati,
politiki in različne interesne skupine, srečali leta 2017 in 2018 na več
dogodkih v okviru Globalnega foruma o migracijah in razvoju,” je izpostavil Weimer in dodal, da je besedilo Marakeške deklaracije nastalo s
pomočjo zunanjega ministrstva.
Vse od samega začetka je bilo načrtovano zavajanje javnosti: uradno

naj bi se govorilo o neobveznosti, po drugi strani pa naj bi v dogovor
zapisali načelo zavezujoče odgovornosti. Verjetno je že vse od samega
začetka Merklova zaveznico našla v posebni predstavnici za mednarodne
migracije Združenih narodov Louise Arbour, ki je sedaj posegla v nemško
razpravo o tematiki. Sicer pa Arbourova ne velja le za mater migracijskega pakta, ampak tudi za strastno politično aktivistko, navaja nemški
portal Philosophia-perennis. Že desetletja se ta ukvarja s politikami o
manjšinah in mednarodnem pravu z levičarskega pogleda. Ravno zato
pa jo nekateri njeni politični nasprotniki imenujejo kot tovarišico Louise.
Redno napada tudi zunanjo politiko ZDA
Kot komisarka za človekove pravice pri Združenih narodih redno napada
zunanjo politiko ZDA, kot tudi Izraela. Kritična je tudi do rodne Kanade, ki
naj bi po njeno naredila premalo za Indijance. Prav tako pa je Arbourova
pozdravila Arabsko listino o človekovih pravicah, enostransko obtožila Izrael
rasizma in se zavzela za odpravo sionizma. Šele po močni kritiki s strani
zahodnih držav se je ta od nekaterih izjav oddaljila. Vendar pa je Arbourova
požela veliko medsebojnega spoštovanja kot glavna tožilka tribunalov o
genocidu v Ruandi in zločinih, storjenih med jugoslovanskimi vojnami.
Takšne vrste podpora migracijskemu paktu Merklove najverjetneje
ne bo prispevala k povečanju podpore na evropskih tleh. Namreč povsem
jasno je čigave interese ta pakt zastopa. Za Merklovo bo vedno težje, da
svojim škandaloznim kršitvam migracijske politike, naknadno podeli
videz legitimnosti.

Tako nas torej skušajo goljufati na narodni in evropski ravni. Kaj pa lahko drugega pričakujemo od slovenskih levičarjev in tistih, ki sede z njimi v
istem gnezdu? In če mislijo tisti, ki so jih podprli pri paarlamentarnih ali lokalnih volitvah, da so na varnem, bodo že še videli, kako se motijo. Tisti levi
namreč, ki so se prikopali do korita, svojih volilcev ne poznajo več. V tem so podobni neki živali, ki požre svoje lastne mladiče. Sicer so pa potomci in
nosilci revolucije, za to pa vemo, da žre svoje lastne otroke.
2018 – AM – DECEMBER
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Jurij Trunk (1870-1973)

NA JUTROV EM
POPOTOVANJE
PO JERUZALEMU

3. OLJSKA GORA –
PRI FRANČIŠKANIH –
PO ULICAH – TELOVO
PO ULICAH
nadaljevanje

Hiše so kamnite, brez ometa in brez strehe z malo
kupolo; proti cesti je pri višjih hišah nizka ograja.
Znotraj so majhna stanovanja okoli dvorišča; tu je
družinski dom. Na ulico vodijo ozka vrata, okna so
zavarovana z mrežami; tu in tam se najdejo mični
stolpiči. Moderne zidave so seveda popolnoma drugačne.

Stare jeruzalemske hiše
Nič boljše ni na bazarjih. Različna krama zastavlja
že itak omejen prostor. Tu ne smeš biti občutljiv.
Večkrat se je treba prijeti za nos in ne smeš postati hud, če te ta ali oni sune, da zaječiš. Rokodelci
imajo tu tudi svoje delavnice. Ženskih in moških
pohajkovalec ne manjka. Posebno zlatarji imajo dosti
občudovalcev svojih umetnin. Jutrovki je kinč nad
vse. Kakor povsod posedajo tu možje ure in ure in
se pogovarjajo o vsakdanjih rečeh in sicer vsak dan
enako. Kljub temu ne poznajo dolgčasa. Če pride
kaka karavana, zastane promet. Treba je dolgo čakati preden moreš stopiti korak dalje.
Da je videti na ulicah ljudi iz vseh krajev sveta, se
samo ob sebi razume, zakaj Jeruzalem je ravno dandanes v pravem pomenu besede “kraljica narodov”.
Nekajkrat sem zašel v kote, kjer nisem mogel
več dalje.
Končno se naveličam in se vrnem v gostišče.
TELOVO V JERUZALEMU
Praznično zvonenje me zbudi. Danes je Telovo.
Tukaj je bil postavljen presveti Zakrament, kateremu
velja današnji praznik. Kako bi se spodobilo, da bi bil
Sion danes obžarjen od krasu in veličastva! A samotno sanja v jutranjem zraku minaret nad nekdanjim
sionskim svetiščem; njegov gospod je musliman.
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“Lauda Sion Salvatorem – Hvali Sion Rešenika”,
doni danes po širnem katoliškem svetu. Pravi Sion
v svetem mestu je pa tih, nem; le sonce razsipava
nanj svoje žarke.
Grem proti Štefanovim vratom maševat k sv.
Ani. Nekaj prazničnega je v naravi, celo na ulici je
danes bolj mirno.
Napisi ob vratih povedo, da je tu hiša sv. Ane,
rojstni dom Device Marije.
Krasen je vrt s soho kardinala Lavigerieja. Njegovi
sinovi, beli očetje, so lastniki tega svetišča in vodijo
katoliško-grško semenišče. Stojim pred impozantno
cerkvijo brez stolpa. Kako krasno je tudi tukaj vse;
svetišče je izključno katoliško. Že zgodaj je stala tu
cerkev. V križarskih časih so sezidali poleg svetišča
velik samostan. Muslimani so nune pomandrali in
spremenili samostan v pravno šolo. Arabci imenujejo
kraj še danes po Saladinu el-Salahije. Sultan je leta
1856 prostor daroval Napoleonu III. in francoska vlada belim očetom. Cerkev je bila do strehe v gramozu!
Karkoli je bilo mogoče ohraniti, so ohranili. Ostanki starih stavb so pa lepo zravnani na dvorišču.
Vstopim. Poltema vlada v notranjosti. Vse je tiho;
na stranskem oltarju je sv. maša; nekaj Arabcev kleči
pred oltarjem. Cerkev ima tri ladje, vse je v veličastnem soglasju; stavba bi bila vredna največjega
svetišča. Na glavnem oltarju je velika soha sv. Ane
iz belega marmorja.
Kriprta cerkve sv. Ane
kraj Marijinega rojstva

Ravno pridejo arabski semeniščniki s svojimi
profesorji. Slikovita je njihova noša: široke hlače,
modre, kratke suknje, na glavi turški tarbuš. Obrazi
so porjaveli, pristno arabski. Nekaj je tudi že duhovnikov; oblečeni so kakor grški popi. Ti postanejo župniki med svojimi rojaki. Na potovanjih sem večkrat
prišel v dotiko s tem melkitskimi župniki (katoliški
Grki se namreč imenujejo tudi melkiti). Navadno so
zelo revni kakor ljudstvo sploh.
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Grem v zakristijo in poprosim za dovoljenje za sv.
mašo. V desni ladji vodijo široke stopnice v votlino
pod cerkvijo. Tam je lep oltar – rojstni kraj Device.
Tu opravim sv. daritev. Po sv. maši ostanem v cerkvi,
ker se je ravno pričelo opravilo po grško-katoliškem
obredu. Petja in kajenja ni bilo konca; na Jutrovem
so vsa opravila dolga. Petje mi ni ugajalo, pač pa
obred; vse je bilo dostojno.
Po lepem vrtu je bil potem obhod z Najsvetejšim.
Semeniščniki imajo tudi svojo godbo. Igrali so
nekaj otožnih komadov. Spomnil sem se na dom,
kjer gremo v prosto naravo; tukaj se mora ostati
med zidovjem.
Na severni strani se gre pod zemljo k vodnjaku
Betesda, kjer je Zveličar ozdravil 38 let bolnega
moža.
Poleg cerkve je tudi biblični muzej. Ta zbirka je
že sama vredna obiska svetega mesta.
Popoldne je bila procesija ali “pranganje” pri
dominikancih.

Iz zakristije prihajajo sinovi sv. Dominika v belih
haljah. Svetovno znani učenjaki bibličnih ved, za
njimi mladi učenci. Tako duhovitega zbora še nisem
videl. V Francozih je silna duševna moč.
Kor je sredi cerkve. Veličastno se vrši obred;
mogočne buče orgle, krasno doni po teh arabsko-jutrovskih prostorih kraljeva pesem, katero je zložil
David, kralj jeruzalemski.
Po večernicah je procesija. Tudi midva se oblečeva v mašniško obleko in se uvrstiva v dolgo vrsto
mašnikov.
Sprevod je po prostornem vrtu. Množica udeležencev se komaj premika; obred je kakor pri nas,
vse zaključi slovesni “Te Deum”. Nikoli še nisem pel
zahvalne pesmi s tako hvaležnim srcem kakor v tej
veličastni baziliki sv. Štefana.
Polagoma se udeleženci razidejo.
Vihar je nekoliko ponehal. Bliža se jasen večer.
Gledat greva še tako imenovane “kraljeve grobove”,
kjer se vidi, kako so Judje pokopavali svoje mrliče.
V prijetnem pogovoru stopava preko mestnega
obzidja proti Cedronski dolini. Mnogo Jeruzalemčanov je na sprehodu. Srečava tudi “očka” župana,
pristnega Turka, ki pa avstrijskemu gostišču menda
ni posebno naklonjen.
Ne strpim v sobi. Grem na streho gostišča in gledam ob blagih spominih kakor gre Jeruzalem spat.
Takšen je bil praznik presvetega Rešnjega telesa
v Jeruzalemu.

4. PRI ŽIDIH – NA SIONU –
SVETI KRIŽEV POT – EL-EBRA –
NA KRALJEVIH VRTOVIH
Cerkec sv. Štefana
dominikanski biblični inštitut
Peš greva z dr. Ehrlichom proti Damaščanskim
vratom. Tu nikoli ne manjka ne ljudi ne raznih živali.
Vrata so prava trdnjava zase, dandanes seveda brez
pomena. Lepi so mični stolpiči in razni okraski na
obzidju. Pred vrati se stekajo štiri ceste. Ves prostor je danes poln jeruzalemskega ljudstva. Greva
po cesti naravnost proti severu. Na desni je nemški
hospic, nekoliko dalje je zapaziti sredi ograje lepo
stavbo, cerkev z odrezanim stolpom. To je svetišče
sv. Štefana, posest francoskih dominikancev.
Hud veter brije od zapada. Ves čas si je treba
brisati pesek iz oči.
Pred vhodom je polno ljudstva. Vidi se, da je katoliški živelj v Jeruzalemu močan. Pred cerkvijo je
nekak hodnik. Cesarica Evdoksija je tu sv. Štefanu
na čast postavila ogromno baziliko in na tlorisu te
cerkve je sezidano tudi sedanje svetišče. Vstopiva v
cerkev. ogromna stavba je natlačena vernikov, Evropejcev vseh slojev in stanov in Arabcev v slikovitih
nošah in prazničnih oblekah.
Cerkev je zidana v romansko-arabskem slogu
in gotovo najimpozantnejša stavba Svete dežele.
Ne morem se nagledati orjaških stebrov, ogromnih
obokov, krasnih oltarjev, nežnih, marmornatih kipov.
Pričnejo se večernice.

PRI ŽIDIH
Danes je petek, muslimanski praznik. Na vse
zgodaj je na ulici pred gostiščem zelo živahno. Od
trdnjave Antonia sem koraka vojaštvo z godbo na
čelu. Strašen tresk in pisk pretresa zrak, da žali uho;
turška godba je pač le za kurdskega vojaka in za
neukega Arabca.
Danes greva obiskat svetišča na Sionu.

Bazar
Na bazarju je izredno živahno. Treba je paziti sredi
te gneče, da te kdo ne sune ali ti ne umaže obleke.
Tetovirane felahinje nosijo velike tovore zelenjave,
porjaveli Beduini postopajo zaviti v svoje plašče okoli
gostiln, kjer se pečejo le za njihove želodce slastna
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jedila. Poleg ruske cerkve srečava suhe Abesince
v belih oblekah in otožnih obrazov; in proti cerkvi
Božjega groba zapaziva med množico nekaj Betlehemčank v narodnih nošah.
Greva naravnost naprej. Kmalu vidim, da sva
sredi židovskega dela mesta. Prevladujejo oni značilno judovski, večinoma silno odurni obrazi, katerih
Abrahamoviči ne zgube nikoli. Ob ulici je nakopičena vsa mogoča ropotija; smradu in raznih dišav
ne manjka. Pogostoma se čuje nemško-židovska
govorica (jiddiš; op. ur.). Tu pa tam se vidi pri kaki
mladi Židinji jutrovsko lep obraz.

Stojiva pred Sionskimi vrati, Bab en-Nebi-Daud
jim pravi Arabec.
NA SIONU
Najprej zavijeva še v ozko ulico k samostanu
armenskih nun. Njih lična cerkvica, nekdaj katoliška last, je menda na prostoru, kjer je bila Anova
palača. Tu so zasliševali Zveličarja; tu je pričal tako
krasno z veličastnim molkom in Božjim govorom.
Kažejo kraj, kjer je stal med zaslišanjem. Na vrtu
je nekaj oljčnih dreves; izročilo pravi, da je bil tu
za nekaj časa privezan. Nune prebivajo v kurnikom
podobnih celicah.
Stopiva skozi mogočna vrata. Tu je vrh Siona.
Na levi je zopet armenski samostan s cerkvijo.
Tukaj je bila Kajfova palača, tu je Peter zatajil svojega Učenika. Kažejo tudi ječo, kjer je Gospod sredi
divjih zverin preživel strašno noč.
Zidovje je silno staro. Mladi Armenec pri razkazovanju ni posebno vljuden.

Vrh Siona – armenska cerkev
Shodnica aškenazijev
Židje so po veri ločeni v dva velika tabora. Vsak
ima svojo shodnico. Ravno stojiva pred spodnjo, ki je
last aškenazijev, privandranih nemških in slovanskih
Židov.
Malo sem v skrbeh, ali je varno v ozkih ulicah
med gnečo, sredi odurnih obrazov.
Dr. Ehrlich mi veli, naj vstopim za njim v shodnico.
Nehote ga vprašam: »Ali je varno?« Ne odgovori nič,
ker dobro ve, da lahko vzplamti židovski fanatizem.
Razen nekaj temnih pogledov se ni nič zgodilo.
Shodnica je zelo preprosta stavba brez vsakega
umetniškega okusa. Raz strop visijo stekleni lestenci.
V klopeh sedi več starčkov; vsak ima pred seboj debelo knjigo, “talmud”. Živahno se pogovarjajo, eden
jim razlaga. V spomin mi pridejo besede sv. Pavla:
»Saj priznam, da so goreči za Božjo stvar, le da to
ni po pravem spoznanju« (Rim 10,2).
Okoli naju se zbere več mladeničev, ki imajo čisto
dekliške obraze. Vidi se jim, da jim najina pričujočnost ni po volji, zato odideva.
Greva navzgor proti vrhu Siona. Prideva do židovskih mesnic. Tu sem ne hodi, če hočeš v Jeruzalemu
jesti meso; silno bi se ti gabilo. Za snago skrbijo
najbolj – psi.

Prideva do največjega svetišča na Sionu. Nad
skupino zidav se dviga tenak minaret. Tu gospodari
torej musliman in vendar to mesto posvečujejo
največje skrivnosti.
Pred vrati čaka tolpa mršavih dervišev. Ko bi ne
bil bakšiš tako sladek, bi gotovo padli kot stekli psi
po naju.
Po stopnicah pridemo v obokan prostor z mogočnimi stebri. Stene so umazane, na tleh ležijo ostanki
cigaret. Vidi se, da derviši nimajo posebnega spoštovanja do tega prostora, a Bog ne daj, da bi tukaj
pokleknil ali naredil kako krščansko znamenje. Vseh
oči so obrnjene v naju. Na nekem višjem prostoru
se vidi z zeleno preprogo pogrnjeno stojalo, menda
podoba Davidovega groba, ki je v spodnjih prostorih,
kamor pa ne sme noben kristjan.
Stavba kaže, da je bila krščanska cerkev. Križarji
so jo zidali.
Tukaj je bila hiša, v kateri je imel Gospod zadnjo
večerjo; tu se je za njega pričelo trpljenje, tu je
stala najstarejša cerkev sveta, mati vseh neštevilnih cerkva po širnem svetu. Pa ni mogoče dolgo
premišljevati; derviši postajajo nemirni in kažejo
na vrata. Z bakšišem sevé niso zadovoljni. Skoraj
me grabi jeza, da denarja željni nevernik oskrunja
te svete prostore.

