
Uvodna beseda 

»Ti pa, Beseda, ostaneš za vedno«: 
kako čudovit naslov! Čisto božično »diši«, 
kajti takrat je Beseda postala človek in 
se pričela učlovečevati tudi s človeško 
»besedo«. In od takrat naprej se spet in 
spet na nov način učlovečuje vsakič, ko 
pisec ujame v svoje besede nekaj Bož
je modrosti, odsev Božjega duha, nekaj 
Božje moči in Božje resnice, predvsem 
pa Božje ljubezni. Pa še nekaj je tako 
očarljivo v naslovu: Beseda je Ti, je ne
kaj osebno živega, ni samo sredstvo 
sporočanja, ampak način obstajanja. In 
to tako Boga kot človeka, ki je njegova 
podoba in podobnost. Zato Beseda in 
beseda ostajata za vedno. Bog in človek 
ne premineta nikoli; obstajata kot B(b)
eseda in tako bo vso večnost. Tudi ko 
pisane ali posnete besede zbledijo ozi
roma onemijo, sta Bog in človek še kar 
naprej resnična B(b)eseda. Saj ne Bog 
ne človek ne moreta negovoriti. Tudi ko 
sta tiho, govorita, saj je tudi tihota še 
kako zgovorna. In pričujoča knjiga nosi 
v svojih besedah nekaj od vsega tega.

Avtor, ki mu beseda umetelno teče, 
je zajel iz globin lastne biti in soustva
ril 133 udarnih pripovednih enot, ki jih 
ni mogoče ujeti v eno zvrst, ampak so 
barvita mavrica v harmonijo povezanih 
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različnih oblik priobčevanja samega sebe in Božjega drugim: pridige, homi
lije, eseji, kratke proze, meditacije in še kaj skrivajo v belini svoje notranjosti 
lične strani te dragocene knjige.

Vsem skupen podzemni tok, ki jih nevidno povezuje med seboj, je: kul
turološkosvetopisemski. Vzpostavljena razmerja vsebin pa bi mogli izraziti 
takole: Slovenska beseda – svetopisemska beseda, duhovnikova beseda – 
Božja beseda, kultura – vera, človek – Bog, Cerkev – družba, življenje – te
meljne krščanske vrednote, domača in tuja poezija – religiozne oz. verovanj
ske prvine, Božji rokopis v vsakdanjih dogodkih. To so prostrana razmerja 
človeka s prekmurskim pogledom, vpetim v prostrane horizonte ravnice z 
žarečim jutranjim soncem, a še kljub temu sega kaj preko imenovanih. Člo
vekov duh je zaradi Božjega Duha v sebi neizmeren, zato ni mogoče vsega 
zajeti zgolj v zemeljske koordinate.

Čutiti je, da je vse, kar je v knjigi shranjeno in ponujeno, porojeno iz ši
rokega, katoliškega, torej vesoljnega srca in v duhu znanega gesla: Sentire 
cum Ecclesia (čutiti s Cerkvijo). Saj široko in odprto katoliško srce ne more 
drugače kot ljubiti svojo mater Cerkev, ki ga je rodila v prostranja Božjega 
Duha, ki ga hrani s Kruhom nesmrtnosti in mu prihaja naproti z očiščujočo 
besedo Božjega usmiljenja in tolažbe ter ga ohranja v skrivnosti svojega 
mističnega telesa.

Za čudovito možnost sprehajanja po globelih in vrhovih ter ravnicah Be
sede in besede se snovalcu teh besedil iskreno zahvaljujem in mu želim 
še naprej v pozitivnem smislu nemirnega duha, ki bo vzgibal srce in glavo, 
da bo roka lahko še naprej »učlovečevala« Božje in človeško ter ju podarjala 
vsem, ki si bodo podarili čas za branje. Naj jih bo veliko!

V Mariboru 
na praznik Kristusa Kralja vesoljstva, 20. 11. 2011

+ Marjan Turnšek
mariborski nadškof metropolit 
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Deus amor est

Ljubezen, ki premaga vse težave

Ko razmišljam o Bogu, se zatečem k preroku Izaiju, ki prvoosebno 
govori: »Nikar se me ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu: 
moj si! Če pojdeš čez vodo, sem s teboj, če čez reke, te ne preplavijo, če 
pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Saj sem jaz, Go-
spod, tvoj Bog …, drag si v mojih očeh. Ne boj se, saj sem jaz s teboj« (Iz 
43). To zagotovilo diši po neki brezmejni ljubezni. To Božje zagotovilo raz-
prši vse misli o domnevni človeški zapuščenosti in osamljenosti, strahu in 
grožnjah. Modri svetopisemski Sirah pravi: »Vrzimo se v roke Gospodove, 
ne v roke ljudi, zakaj kakršno je njegovo veličastvo, takšno je tudi njegovo 
usmiljenje« (Sir 2,18). Dogodek na svatbi v Kani spodbuja, da se v življenju 
prepustimo ljubeči Božji roki. Toda pridejo trenutki, ko tudi sami ječimo 
kakor nekoč hči Sionska: »Zapustil me je Gospod, Gospod je name pozabil. 
Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? 
A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim« (Iz 49, 14-16). Ko je Jezus v 
Kani ob družinskem praznovanju storil prvi čudež, ko je namreč spremenil 
vodo v vino, »je razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj«. 
Seveda nas pri tem obseda misel: kje je Božje veličastvo ob gospodarskih, 
ekonomskih, političnih, kulturnih problemih, s katerimi se spopada da-
našnji svet, kje je bilo Božje veličastvo ob grozljivki na Haitiju? Pomisel na 
»božjo brezbrižnost« nam je pri vsem tem zelo blizu. Toda trdno verujmo, 
da Božje oko vse vidi, Božje uho vse sliši, Božje srce vse občuti. 

Človeška nadutost, samozaverovanost, pobožanstvenje – biti kakor Bog 
– nosi tudi svoje sporočilo. V nov teden, ki je pred nami, vam podarjam 
kot ikebano v ogled in premislek dve kratki zgodbi. Iztržite iz njiju nekaj za 
svojo zakladnico izkušenj. 

Lojze Kovačič v svojem avtobiografskem romanu »Prišleki« nekje opiše 
govornika, ki je na mitingu v Ljubljani zanosno in strastno govoril o veli-
kem Hitlerju, zanesljivem voditelju, odrešitelju, osvoboditelju. Povedel vas 
bo v pravo domovino, z velikim veseljem vas pričakuje, zaslužili ste si nje-
govo zaupanje, pomembno v tej pravi domovini je prevzgoja, samovzgoja, 
preoblikovanje značajev. Cmokavzarjeve viharne besede so bile  podobne 
enemu samemu razkačenemu, odrezavemu kvakanju, ljudje pa, veliki in 
odrasli meščani so ga poslušali, ploskali, vzklikali, mahali, nekateri so 
si celo brisali solze, ko je govornik svoje pleteničenje sklenil z besedami: 
»V veselje in čast mi je, da vam vsem, tukaj zbranim sporočim, da ste v 
tem trenutku postali enakopravni državljani Velikonemškega rajha.« Puhle 
besede o odrešitelju, ki je za vso Evropo pridelal grozovit epilog, podoben 
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temu v Haitiju v naših dneh, kjer je pod ruševinami našlo smrt tudi okrog 
500 salezijanskih gojencev in trije salezijanski duhovniki. 

Kako drugače je prepoznavna pripoved, ki jo je v »Hokuspokus kaplan« 
(1973) zapisal meni priljubljen slovenski pisatelj Pavle Zidar. Srčika izpo-
vedi je v besedni zvezi: Mati in njen »življenjski Jezus« – kaplan in njegov 
»knjižni Jezus« … Šla sta navkreber proti podružnični cerkvi, novopečeni 
kaplan, nabit s teološkim znanjem iz knjig, starka, sključena, razbrazda-
nih dlani, dokaj izpitega obraza, toda ona je živahnejše koračila. Kaplan 
se je namenil, da bo preskusil njeno vero kot na izpitih preskušamo zna-
nje učencev. Mati sedmerih otrok je govorila: »Moj Jezus je trden, gospod 
kaplan, na njem je zraslo sedem otrok. Sedem otrok je sedem knjig, ki jih 
prebereš in odložiš. Vaš je isti kakor moj, samo s to razliko, da ste ga vi 
okusili v sedmih knjigah, jaz pa v sedmih otrocih, ki so šli skozi sedem 
smrti. In so še živi. Vsi. Hvalabogu!« Kaplanov «Jezus« je ves knjižni! »Ves, 
zato je ves mehak. Dahne malce drugačna knjižna sapa, ga že ni več … 
Cerkev stoji … Ne zaradi vaših prebranih knjig. Stoji zaradi tistih, ki so 
stanovitni in utrjeni v preiskušnji … in vi veste zagotovo več, kakor vem 
jaz, vendar bi stavila, da bi z vsem tem, kar veste, komaj izredili enega 
otroka … Za sedem otrok je potrebna vera, gospod … vera je slepa lju-
bezen. Ljubezen, ki ne računa. Ampak zdaj pride šele tisto, ki te naredi 
verno. Otroka spoviti je najlažje. Zdaj ko je tu, ga je treba ohraniti živega, 
ga narediti človeka. Nikoli nisi gotov, da je otrok res človek. Kaj pa, če je 
dahnilo vanj dejanje, ki ni človeško. Kaj pa, če bo zločinec? … Dokler si 
živ, trepetaš zanj, da bi ubijal ali da bi bil ubit. Zato mora imeti mati vero, 
kakršne nima noben papež niti svetnik. Če ne veruje, da bo sin dober, če 
samo za hip pozabi na to, se ji že lahko spridi … Materina vera je skala, na 
kateri stoji, kar stoji, gospod.«

Kaplan je bil pretresen od te volje, ki se je s svojim telesom v letih kri-
vila zraven njega. Naletel je na vero, kakršne sam ni imel. Ni preskusil nje, 
ampak sebe. Spoznal se je, da je šibak, mehak. Da je živeti, živeti zares, 
prava in resnična Cerkev, kjer srečuješ Kristusa kot Boga. 

Duhovna cvetka:
Današnji svet ima večjo potrebo po pričevalcih kot po učiteljih (papež 

Pavel VI.)
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Deus amor est

Bog je ljubezen

Na zidu, ki loči Izrael od Palestine, imenovanem tudi »Betlehemska 
meja«, je velik napis v angleščini: »Kaj pa misliš, da boš dosegel z nasi-
ljem? Nasilje rodi samo nasilje …« Pravijo, da je Svete kraje letos obiskalo 
tri milijone romarjev. Niti v jubilejnem letu jih toliko ni bilo. Koliko od teh 
se je ustavilo pri zidu in se zamislilo ob zapisu? Koliko jih je prišlo do spo-
znanja, da samo ljubezen rodi mir in pravico? Z rojstvom Jezusa Kristusa, 
njegovo smrtjo na križu je enkrat za vselej zapečateno: On je kralj miru in 
ljubezni! Poslal nam ga je nebeški Oče, on pa je ena sama ljubezen.

Da bi nam obraz in oči oddale posebno milino, da bi odsevali poseben 
sij svetovljana, da bi na njem bile zaznavne besede »Bog je ljubezen«, to mi-
lost nam podari advent. Vsem in vsakemu posebej kličem od tega daritve-
nega oltarja: Želim vam vso srečo, vse blagoslove z nebes. Lepo je, da smo 
zbrani v svetišču Marije Pomočnice, povezani med seboj, z vsemi, ki jih je 
verno srce prijazno nagovorilo za pot k nedeljskemu bogoslužju po naših 
slovenskih cerkvah, v duhu tesno združeni z vesoljno Cerkvijo. Dobroho-
tno se nam je navrgel adventni čas. Kako hitro je leto prišlo naokrog, tudi 
adventni venčki s štirimi svečami to ponazarjajo. Ko bo na njem zagorela 
četrta sveča, si bomo segli v roke kot Božji prijatelji, kot tisti, ki vedo, da 
smo za sedanjost rojeni, a za večnost prerojeni. 

Pred milostno podobo Marije Pomočnice bi se vam rad priklonil in za 
vas izrekel besedo zahvale, ker se ob nedeljah in praznikih, nekateri tudi 
med tednom, zbirate v božji hiši ter ji prinašate življenje z molitvijo, pe-
smijo in pričevanjem. Kajti čemu bi nam bilo svetišče, še tako okrašeno s 
tisoči svetlobnih telesc, če bi bilo prazno ali se vedno bolj praznilo. Kaj bi 
nam bile besede o odprti, dobrotni Božji dlani, če bi se zanjo ne zmenili, 
če nanjo ne bi odlagali svojih src, skrbi, stisk, bolečin, radosti, uspehov in 
porazov. Kaj še tako lepo okrašen tabernakelj, če pred njim ne bi v polni 
zavesti čutili in verovali, da je tam Najsvetejše, ob katerem poglabljamo 
svojo vero, utrjujemo upanje v praznik vseh praznikov, v tisto zarjo vstaje-
nja in poveličanja, da je v primeri z njim vse naše življenje zgolj jecljanje. 

Saj imamo drobne vsakdanje radosti ob katerih se napaja naše upanje, 
ob katerih vzvalovi v nas nekaj božanskega in skrivnostnega. Mislim na 
nepopisno radost mlade matere, ko se ji otrok prvič nasmehne, ko prvič iz-
govori besedo »mama«, ko naredi prve samostojne korake. Mislim na verigo 
gora v lesku jutranjega sonca ali v večernem zatonu, mislim na prijazno 
dobro prijateljevo besedo, s katero nam posije v siv dan, na nesebično po-
moč bližnjega, dobrotno roko v trenutku, ko je osebna stiska dosegla svoj 
poldan, mislim na hip, ko si svoje vozilo že videl ukleščeno v podivjanem 
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pločevinastem žrebcu, pa te je neka nevidna sila obvarovala, da se to ni 
zgodilo. Mislim na večer čudovito ubrane pesmi, ki te je povsem iztrgal iz 
primeža vsakodnevnih skrbi, mislim na razveseljivo lep trenutek, ko so se 
te  najgloblje dotaknile psalmistove besede »Veseli se moja duša; kakor je 
neskončno modri Bog v nebesih, tako gotovo in resnično boš živela veko-
maj« ali Jezusovo oporoko »Ne bojte se, mir vam zapustim. Jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta!« Brez konca je ta povest, s presenetljivo lepim do-
gajanjem, v kateri Bog zarisuje zanesljivo pripovedno nit.

Na ta daritveni oltar  polagam vsa vaša imena: vse vaše napore za soži-
tje in zdravje v družinah, vašo skrb za celostno vzgojo otrok, medsebojno 
spoštovanje, razumevanje in ljubezen. Kaj pa je lepšega in bolj osrečujo-
čega od družin, ki imajo dobre, skrbne, plemenite, razumevajoče družin-
ske očete, ljubeče matere, ki imajo vselej dovolj časa za druženje z otroki, 
najdragocenejšo vezenino slovenske družbe. Kaj pa je na svetu lepšega, 
kot so družine, ki živijo v pravem sožitju, v nesebični pripadnosti in so po 
meri svete družine, tesno povezane med seboj v sreči in nesreči, veselju in 
žalosti. 

K milostni podobi Marije Pomočnice polagam imena vseh bolnih in 
trpečih, ki se s svojim trpljenjem vgrajujejo v Božji odrešitveni proces ter 
kličejo blagoslov na rod, družbo in narod, na vse, kar na svetu rado biva. 

Advent s simbolično gorečo svečo na vencu nas roti: 
Prižigajte luč ljubezni in dobrote, ne razpihujte in ne raziskujte temine 

sovraštva, ne ustvarjajte ledeno hladnih medsebojnih odnosov, ne zemlja-
rite po kosteh preteklosti, ne podaljšujte sivino časov, ne grizite se med 
seboj, temveč polnite svojega duha z odrešilno mislijo, da je življenje brez 
ljubezni kot drevo brez cvetja in sadežev. Glavo pokonci, prijatelj: kaj pa 
veš, če boš jutri lahko vesel namesto danes, če boš jutri lahko ljubil na-
mesto danes, če boš jutri lahko užival to, kar si si danes s svojimi napori 
pridobil. Naj nas v jutrišnji dan pelje spodbuda apostola Pavla: »Bodite 
torej, moji ljubi bratje, stanovitni, neomahljivi in vedno odlični v delu Go-
spodovem …«         

Duhovna cvetka:
Včasih nam svetilka ugasne, vendar jo spet zaneti plamen drugega člo

veškega bitja. Vsakdo od nas dolguje globoko hvaležnost tistim, ki so znova 
prižgali to luč (AlbertSchweitzer).
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Deus amor est

Čas, v katerem je osrednja beseda: pričakovanje

Rosite ga oblaki, pošljite ga nebesa, podari naj ga zemlja! Mi čakamo! 
Ki nas bo spodbudil, potolažil, vzljubil, osrečil, odrešil, pa ne le za kratek 
čas, temveč za vso večnost. 

Na čelni steni starodavne pariške klinike za živčne bolezni je slika, 
ki upodablja zgodovinski dogodek (iz leta 1789), ko je francoski zdravnik 
Philippe Pinel v pariški bolnišnici snemal verige duševnim bolnikom. Med 
oproščenimi je bil eden 36 in drugi celo 45 let vklenjen v verige. Njuno 
pričakovanje je doseglo svoj epilog. Končno: po toliko letih osebne stiske, 
dvomov, preizkušenj, solza, bolečine, mučnega pričakovanja, dokončno 
uresničenje najbolj notranje slutnje: Na koncu predora je luč!

V Rebulovem romanu »Zvonovi Nilandije« je poučen pogovor med opa-
tom in radovednim premišljevalcem, nemirnim potnikom, ki se je zatekel v 
kartuzijo, da bi tam našel mir, da bi se mu odkrila resnica o življenju, sve-
tu in Bogu. »Deus amor est / Bog je ljubezen.« je refren na ustih priorja. »A 
če je tako,« mu pravi potnik, »zakaj je potem ustvaril modrase, škorpijone, 
mrčes, mušnice, trobeliko, robidje, človeške spačke, žalost, tesnobo, strah, 
sovraštvo, ljubosumje, vojne, kuge, potrese, poplave, lakoto, bolezni, tr-
pljenje, staranje, smrt?« Nič ni omajalo priorja, še naprej je ponavljal: »Bog 
je ljubezen.« Dolga leta meniškega življenja so na njegovem obrazu usto-
ličila notranji sij svetovljana, besede so mu prirasle kakor brada, bile so 
eno z njegovo prirojeno milino. Z njo se ni dalo spopadati, vsak ugovor je 
v njej ugasnil. 

Še ena poučna zgodba, adventno zaznamovano.
Ta zgodba ni samo od včeraj, ta zgodba je večno mlada in večno stara, 

ker je del nas samih. Njen dogajalni prostor je mesečna noč, bolj znana 
kot »sveta noč«. V njej se je namreč zasvetila svetla luč, svetlejša od dnevne 
svetlobe, kot da se je utelesila svetloba vseh vekov. V njej je angel oznanil 
vsem ljudem: Glejte, rojen je vaš odrešenik, na svet je prišel obljubljeni 
Mesija, pred njim naj se upogne sleherno koleno, oklenite se ga z vso mo-
čjo svoje duše, z vsem žarom svojega srca. Za vas je prišel, k vam prihaja

»Vse, kar leze inu gre,« se je na tisti samotni stepi zgrnilo k skromni 
votlini, kjer je v jaslicah ležal nebogljen otrok. Kdor se je zazrl v tisti obra-
zek, tiste oči, je mislil, da so se sama nebesa zgrnila na zemljo. Vsak je 
nemo zrl vanj: preprosti pastirji s palico v rokah in oprtani s popotno mal-
ho, modri z Vzhoda, ogrnjeni v škrlat, z lesketajočo se krono na glavi, ter 
mnogi drugi, takšni in drugačni. Prišli da so počastit novorojeno detece, o 
katerem so nekateri, tisti najbolj preprosti, govorili, da je Kralj. Med njimi 
so se drug ob drugem tesnili štirje ljudje – vsem so se zdeli zelo sumljivi. 
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Vsi navzoči so se vprašujoče spogledovali, češ odkod so se vzeli, saj kaj 
takega še pri jaslicah niso nikoli videli. To, kar je imel prvi na sebi, so 
bile prej cunje kot kolikor toliko spodobna obleka, drugi je imel na rokah 
verige, spominjal je na zločinca, ki v ječi odplačuje svoj davek, tretji je bil 
ena sama žalost, razkuštran, zanemarjen, umazan, sodeč po zbeganih 
pogledih, nemirnih očeh, ki so se bliskale po navzočih, je bil videti najbolj 
nesrečen. Četrtemu, na pol golemu, so po koščenem obrazu lile solze. Zdi 
se, da mu je pogled na otroka prebudil neke temne slutnje. 

Otroku se je približal prvi in dejal: »Ali so ti rekli, kakšen je svet, kamor 
te pošiljajo? To je svet velike človeške stiske, poln nadlog in dvomov,  svet 
bogatih in revnih, ošabnih in pošvedranih, obsedenih od papirnatega ritu-
ala in brezobzirnih trobezljačev. Ko bi ti povedali, kakšen je ta svet, bogve 
če bi se odločil zanj. Prinašamo ti, kar imamo skupnega s teboj.« Vzel je 
cunje, raztrgano, ponošeno obleko, razpadajoče čevlje, popotno palico ter 
mu vse izročil z besedami: »Vse to je tvoje, vzemi s seboj. Še kako ti bo prav 
prišlo, ko ti bodo vzeli tisto malo, kar boš imel na sebi, potreboval boš, ko 
boš nag, zasramovan, od vseh zapuščen, reven, da ne boš imel kam polo-
žiti glavo, da bi se spočil. Vzemi – in spomni se me tedaj!« 

Verigi, ki sta tesno oklepali obe roki, sta se zarezali v meso. Z ene roke 
je snel verigo ter jo položil k otrokovim rokam, govoreč s trpečim obrazom 
in suhimi ustnicami: »Vzemi te moje železne spone. Iz dneva v dan so težje, 
iz leta v leto mi pijejo kri in privabljajo solze iz mojih oči. Ko boš odrasel, 
jih boš nosil, če boš hotel ali ne. Vklenili te bodo drugi, tesno te bodo 
zvezali, pribili ob živo meso, da bo kri brizgala izza tvojih ran. Spomni se 
me takrat!« Približal se je tretji; bil je bled v razbrazdan obraz, kakor da 
bi se mu duša prilepila nanj, otožna, razmišljujoča, zbegana. Globoko se 
je sklonil k otroku, spokojnemu in vedremu. »Vzemi v dar, dobri otrok, 
vsa moja neskončna iskanja, mučne dvome, vso mojo samoto, vso mojo 
zapuščenost. Preveč me teži, pregloboko se je zajedlo vame, da prežema 
vse moje bitje. Prišel bo čas, ko se bova prepoznala, ti razpet v močnem, 
kozmičnem kriku: Moj Bog, moj Bog! Jaz pa znova ob tebi: Če bi bil jaz 
Bog …!« 

Četrti, suhljat, obraščen, kovinskega obraza, pepelnat in peščen, za-
znamovan od nenehnega trpljenja, podnevne žeje, ta se je vrgel na tla k 
nogam nebogljenega otroka. »Ko boš rotil nebeškega Očeta, naj gre tvoj 
kelih mimo, ko bo z vseh strani lajal le molk, ko ti bo samota jemala posle-
dnji dih, spomni se me takrat!«

Kaj pa Marija, otrokova mati? Kaj pa Jožef, oče čudežnega otroka? Ka-
tera mati bi bila ravnodušna ob takem prizoru in takih neznancih? Raz-
prostrla je roke in prestrašena zaščitila otrokove roke, obraz, prsi, Jožef pa 
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je brž segel po cunjah in verigi, da bi jih odstranil. Toda za čuda ničesar 
ni mogel odmakniti od otroka, ki so se mu pogledi spokojno ustavili na 
možeh. Ko so se vsi dvignili in odpravili na pot, od koder so prišli, so v sebi 
začutili en sam osrečujoč in odrešujoč drget, zgovornejši od besed: Glej, 
našli smo kraj in odkrili smo otroka, ki je nase prevzel bremena, trpljenje 
in bolečine vsega našega življenja. Ko so odhajali, so čutili v sebi posebno 
svetlobo, ki jih je razsvetljevala ter jim dajala moč in smer.

Če bi bil svetnik, možnosti za to skoraj ni več, bi vam odprl srčno stran, 
da bi okusili čar veličastne svobode, kjer svoj večni koral lepote, miru in 
svobode, odpeva duša, poslanka nebes!

Duhovna cvetka:
Nič ti ni dano brez žrtev. Niti ene same skrivnosti ne spoznaš brez kora

ka v smrt (Sergej Aleksandrovič Jesenin).
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Več kot samo zeleno odrešenje

V veznem besedilu, ki ga je napovedovalec Klemen, naš dolgoletni mi-
nistrant, sedaj srečni očka, v sobotnem večeru, 11. decembra 2010, pred 
tretjo adventno nedeljo namenjal nabito polni dvorani poslušalcev letnega 
koncerta našega pevskega zbora, je med drugim bilo  odmevno tudi nasle-
dnje besedilo: »Lepo se je zazreti v daljo neba, kjer bivajo zvezde in mesec 
in  ptice, v prostranstva dežele, kjer rastejo trave in drevesa in se razkošno 
podarjajo očem tisočeri vrtovi z mavrico rož, kjer gore vabijo srca kvišku, 
cerkve in cerkvice, kapelice in križi k molitvi in pesmi, kjer zvonovi pojo 
svoj večni koral, hiše in hišice, kjer domujejo dobri ljudje. Še lepše je tu, 
kjer se je toliko oči – rjavih, plavih, sivih, zelenih, črnih – toliko src, sreč-
nih in prešernih, ljubečih in otožnih, strtih in brezupnih, strnilo v eno 
samo hvalnico Tistemu, ki je  stvari priklical v življenje.«

Temu bi lahko rekli: »zeleno odrešenje«. 

Bog je ustvaril nebo in zemljo in ptice pod nebom, da se na njem spo-
čije človekovo oko in utrujeno telo, da si mir in veselje pridobi in ohranja. 

Tako je čutil tudi pokončen kristjan Edvard Kocbek, ko je zapisal: »Sa-
dno drevje, vinogradi, peščena pota, grmovje ob cesti, pogovor pod nebom, 
topoli na nizkih gričih, bukovi gozdovi v zelenju, klokotajoči potok za vas-
jo, kruh in jabolčnik, hlevski vonj in zvonovi cerkva, ki so okna njihovih 
zvonikov podobna dobrodušnim očem stare matere z rožnim vencem v 
rokah« (Ed. Kocbek, Luči na severu, Poslednje). 

Svetniki so v naravi odkrivali sledi Božje lepote in ljubezni. Blaženi An-
ton Martin Slomšek je domala po božje častil naravo svoje domačije. »Ko 
sem gledal zelene gaje, rodovitno polje in vesele vinske gorice, od veselja 
sem se razjokal in poljubil zemljo, na kateri je moja zibelka tekla; tako 
ljuba je človeku dežela – draga domačija.«

Za človeka, ki se ga je dotaknilo spreobrnjenje, pravimo, da je Božji. 
»Spreobrnjenje« je poglavitna beseda adventnega časa – in meri tudi na 
naš odnos do vsega stvarstva, vseh ljudi. V njem so namreč sledi Božje 
navzočnosti v svetu, stopinje Božjega prihoda, vzmeti melodij angelskega 
petja, iskrice tistih radosti, ki jih pripisujemo vsem ljudem dobre volje. 

Vse veliko in lepo – iz bolečine je porojeno. 
Največje mojstrovine – v glasbi, literaturi, arhitekturi – tudi  to so ve-

lika rojstva. Beethovnove melodije (Deveta simfonija, Missa solemnis, so-
nate, kvarteti) – ko jih poslušamo, se nam zdi, kot da doživljamo neka 
nova rojstva, a tudi ene ni, ki ne bi bila porojena iz bolečine, iz njih diha 
življenjski pogum in opojnost vesti, ki v sebi čuti Boga. Komaj se more 
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meriti kakšno zmagoslavje s slavo tega nadčloveškega napora, s tem ču-
dovitim zmagoslavjem duha v svetu, ki ga je v svoje simfonije pretopil Bee-
thoven, ta nesrečnež, revež, bolnik, samotnež, človek, ki je bil poosebljena 
bolečina, ki mu je življenje odreklo veselje, napolnilo pa ga je z veliko mero 
bolesti. Iz trpljenja je ustvaril radost, da ga je lahko podaril drugim, svetu, 
vsemu človeštvu. Skoval jo je iz svoje nesreče, kakor je sam povedal s tisti-
mi ponosnimi besedami, ki so geslo sleherne junaške duše: »Iz trpljenja se 
radost rojeva.« Še na zadnjih sprehodih je z očmi sledil letu ptic, vendar ni 
mogel slišati njihovega petja in poslušati škrjančkove ode radosti. V borni 
sobici starega dunajskega samostana katalonskih benediktincev je umrl 
ta velikan duha (26. marec 1827); skromen pogreb so mu pripravili prija-
telji, a se je za njegovo zadnjo pot zgrnilo nad deset tisoč ljudi. 

Ko ob božičnih praznikih v naših cerkvah motrimo jaslice, nas to spod-
buja k veri v rojstvo Jezusa Kristusa, našega odrešenika, še toliko bolj, ko 
vidimo, kako se ob njih  pasejo radovedne oči otrok. Ko ob božičnem času 
poslušamo Božjo besedo, nam spomin na to rojstvo postane prepričljivejši. 
Ko se zagledamo v božanske oči otrok, se nas upravičeno polasti spozna-
nje, da bi jih ne zamenjali za mirijado zvezd na nebu. Motrimo otroške oči, 
pametne oči psa, očesca papagajčka, spoznavamo, da teh oči ni mogoče 
ustvariti, ustvaril jih je lahko samo Bog. Ko se nas prelest narave blagodej-
no dotakne, najintimnejše začutimo vsa rojstva kakor iz tople Božje dlani. 

Oh, saj poznate tista čudovita jutra spomladi ali jeseni. Kakor da bi 
Bog na široko odprl svoja nedrja lepote, pesmi in glasbe. Oglasil se je 
ptič, še drugi, tretji, vseh sort ptiči so se oglasili. In začelo se je veselo, v 
življenje verujoče ptičje pogovarjanje o dolgi prespani noči, o mladičih in 
prehrani, o ljubezni ter novih in starih napevih. Potem pa je še zakikiri-
kal najmogočnejši petelin in za njim drugi petelini, prav do starejših, že 
utrujenih, prehlajenih in hripavih. Od daleč se je oglasila še kukavica, 
priletala zmeraj bliže in zmeraj po večkrat zakukala. Eno samo veselo in 
vriskanje. Simfonija pričakovanja dneva, svetlobe. Pride čudež, ki se vsak 
dan ponavlja, a je vseeno zmeraj novo rojstvo in ustvarjanje. Psi se niso 
oglasili, saj so vso noč napeto varovali živino in človeka, zato so omagali, 
poznajo partituro in vedo, kdaj morajo vstopiti. Sveti Duh v svetlobi Sonca 
s kretnjami Sejalca na vse strani sipa svoje darove. Večne binkošti. Vsak 
dan znova zmaga duha. Vsak dan novo rojstvo sveta. 

Vsako drevo v gozdu ima svojo pripoved. 
Naši davno davni predniki – vse do naših staršev in starih staršev so 

živeli, čutili, verovali v Boga, saj ni bilo izjeme. Kako tesno so bili speti 
z vsem božjim stvarstvom, kako globoko so spoštovali nedelje, praznike, 
božične in velikonočne. Brez velikih besed so Bogu peli hvalnico za vsa 
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njegova čudovita dela. Verovali so v Boga, mnogi skoz bridkosti iskanja. 
Čutili so zmago duha, novo rojstvo v cvetočem razkošju svojih vrtov, svojih 
travnikov, njiv, gora in dolin. 

Bral sem o velikih pesnikih in pisateljih, glasbenikih in arhitektih, ki 
se jim je uprl hrup mesta in velemesta, pa so zbežali v »novo življenje« na 
deželo, da bi delili trenutke radosti z zemljo, živalmi, kamni, drevesi, po-
toki, z vsem ljubim stvarstvom, a predvsem s preprostimi ljudmi. Zanje so 
se odpirala »nova rojstva« - spoznanja, da si, človek, cvet v Božjih dlaneh, 
pesem v srcu Nevidnega, povest, polna dejanj v smeri Božjega. Kajti pesem 
ali povest, ki nima tega duha, je podobna »tisti cerkvi, v kateri ves dan zvo-
ni, božja služba pa se nikoli ne začne« (prim. France Vodnik). Samo ljudje, 
polni božjega duha, so podoba novorojenega, ker sejejo semena prihodno-
sti, samo matere, ki so odkrile in  razvile v sebi pravi čut materinstva, od 
Boga podarjenega, so podoba Božje matere Marije, ki z vsem svojim bitjem 
in žitjem, s srcem in dušo pripada svojim otrokom, zanje živi in umira vse-
mu navkljub, samo očetje, skrbni, požrtvovalni, zvesti so kakor sveti Jožef 
ob Mariji in Jezusu resnični varuhi Svetega v družinah, samo mladina, ki 
se ne zadovoljuje samo z vse vrste igrarijami, temveč življenje jemlje zelo 
resno, odgovorno, zavzeto, je lahko nosilka lepšega in srečnejšega osebne-
ga, družinskega in družbenega življenja. 

Duhovna cvetka:
V življenju ni odločilno »imeti prav«, pač pa »biti dober«. Dobrota je po

soda, v kateri ljudje sprejemajo resnico. Resnica brez dobrote je neužitna 
(Anton Trstenjak).
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