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7 krat 2 je 14. Če ostanemo pri matematiki, je to vse. 
Toda rezultat tega računa je “ljubezen”, če vemo, da število 
štirinajst predstavlja popoln seznam del usmiljenja. »Tako 
se bo prebudila naša vest, ki je pogosto dremava pred dra-
mo revščine. Tako bomo vedno bolj vstopali v srce evange-
lija, kjer so ubogi privilegiranci Božjega usmiljenja,« je za-
pisal papež Frančišek v buli ob napovedi izrednega jubileja 
Usmiljenja 2015/2016. 

Pričujoča knjižica te želi povabiti na kratko duhovno po-
tovanje skozi teh 14 dejanj človeškega srca, ki služijo tele-
su, zato da bi hranila in zdravila tudi dušo ter naredila svet 
teles boljši.

Za vsako telesno in duhovno delo usmiljenja je ponuje-
nih nekaj izhodišč:
- zgodba ali bolje, premišljevanje iz resničnega vsakdanje-

ga pastoralnega življenja tukaj navzočega »podeželskega 
duhovnika«;

- preverjanje dela usmiljenja s »tajnim dokumentom« 
zanesljive priče iz Kristusovega časa: Juda Iškarijota. 
Njegovo izhodišče, kot nam pokaže, kaj lahko nastane 
izhodišče Jezusovega učenca, ki ne živi usmiljenja;

- nauk papeža Frančiška, ki nam predlaga, kako lahko 
ozdravimo od srčne bolezni, ki se imenuje brezbrižnost;
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- nekaj provokacij in zaznamkov, ki so kot nekakšen post 
na internetnem blogu: da prebudimo svojo vest in iz 
spokojnega premišljevanja izvabimo nasmešek;

- drobna naloga. Je konkretna in preverljiva, namenje-
na temu, da v praksi preizkusimo dela usmiljenja in na-
daljujemo uresničevanje sporočila Svetega leta.
V tem svetu, kjer matematika in ekonomija misli-

ta, da postavljata pravila zgolj s hladnimi številkami, bo 
prav prišlo štetje po Božjem srcu: vsak račun je na koncu 
poplačan z ljubeznijo. Ker 7 x 2 ni štirinajst, ampak je ... 
usmiljenje.

14  DEL USMILJENJA
TELESNA DELA USMILJENJA
1. lačne nasičevati
2. žejne napajati
3. popotnike sprejemati
4. nage oblačiti
5. bolnike obiskovati
6. jetnike reševati
7. mrtve pokopavati

DUHOVNA DELA USMILJENJA
1. grešnike svariti
2. nevedne učiti
3. dvomljivcem prav svetovati
4. žalostne tolažiti
5. krivico voljno trpeti
6. žaljivcem iz srca odpustiti
7. za žive in mrtve Boga prositi
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Odgovoril jim je in rekel: »Dajte jim vi jesti!« 
Marko 6,37

Če imaš ti pol piščanca, še ne pomeni, 
da imajo vsi drugi tudi pol ...

1 lačne nasičevati
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Sandro me osuplo pogleda. Njegov pogled je zgovoren 
in razočaran obenem: »Ampak kako - mi pravi brez besed 
- samo to?« Brska po vsebini karitasove torbe. S tem bi 
moral preživeti dva tedna, do naslednjega razdeljevanja, ki 
v naši župniji poteka vsakih 15 dni. 

Od institucij, ki upravljajo s pomočjo Evropske skup-
nosti, ne dobivamo veliko. Moji delavni sodelavci gredo 
velikokrat po nakupih, da tisto, kar manjka, dopolnijo z žu-
pnijskimi sredstvi. Spet drugič, hvala Bogu, nam pomoč 
ponudijo dobri ljudje, ki prinesejo osnovne dobrine.

Toda kljub vsemu temu je Sandrova torba danes res 
bedna. To dobro vem in malo me je sram. Toda za njim v 
vrsti čaka še toliko drugih ljudi in res mu ne morem dati 
več. Predvsem moramo zaščititi otroke in noseče mame. 
Ena izmed njih je ostala sama prav zaradi svojega stanja. 
Na hitro izračunam: Sandro bo s tem, kar je dobil, lahko 
preživel največ dva dni, če ne bo imel drugih težav.

Medtem ko se zahvaljuje in se precej poklapan začne od-
daljevati, ga primem pod roko in mu zašepetam v ne prav 
čisto uho: »Pridi spet čez dva dni, bova videla, kaj lahko 
naredim.«

Njegov novi »hvala« je sedaj veliko bolj iskren in širok. 
Sam pri sebi pa se opomnim, da bom moral dati nekaj stva-
ri na stran, če mu hočem omogočiti, da laže zadiha. In vem, 
da danes ne bo edini, ki bo potreboval več od tega, kar mu 
lahko damo.

DNEVNIK  Ž IVLJENJA V  ŽUPNIJI

7x2_Ljubezen_VSEBINA.indd   9 4. 11. 2019   11:48:46



10

Gotovo nisem prav slišal. Kaj je rekel Filipu? »Dajte jim 
vi jesti«? Ali naj naredim, da bo z neba padala mana, tako 
kot Mojzes? Ker drugače, nam bo moral razložiti, kako toč-
no naj to naredimo ...

Govoril sem jim, da je treba ljudi takoj odsloviti. Lahko 
bi tudi malo manj govoril ... Saj ne, da njegov govor o vese-
lju ni bil izjemen! ... Toda presneto! Prav rad bi videl, kako 
se bomo zdaj rešili. Dobro jih poznam: vsi so pripravljeni 
ploskati, vendar tudi vzeti v roke kamen in postati morilci, 
če jim kaj ni všeč. Množica je žalostno nevarna: če bi mo-
rala izbirati med svetnikom in morilcem, bi bila sposobna 
izbrati drugega ...

In zdaj je tukaj pred nami. Sestradana. Daleč od naselij 
smo in kmalu se bo stemnilo. Samo tisti fant, ki si je s sabo 
prinesel malico, je tam. Zanima me, ali jo bomo razdelili 
vsaj med nami, ki smo se trudili organizirati vso stvar. 

O, velikodušen pa je: vse je dal Učitelju. On sedaj bla-
goslavlja njegov dar. Tako. Zdaj ga bodo ljudje videli, kako 
jé, in bodo začeli protestirati ... Ne. On ne jé, temveč lomi 
kruh in deli ribe ter jih daje v neke vreče, ki jih prej nisem 
videl. Kaže, da se bomo zabavali z drobtinicami. Jaz jih ne 
bom metal volkovom. ... Naj gre Peter, glede na to, da rad 
igra šefa.

Dejansko je tam. Vedno v prvi vrsti. Vedno se meče v 
ogenj in v vodo zanj. Da vidimo, kaj bodo storili sedaj. Zah-
valjujejo se mu? In od kod je vzel tisto veliko štruco za 
starko? Pa ribe za otroka? Vreče so bile videti prazne, zdaj 

EVANGEL IJ  PO  IŠKAR IJOTU
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pa očitno ne vidim prav, ker so videti do vrha polne hrane. 
Od kod je to prišlo? Kdo bo to plačal? Zakaj mi ni povedal 
za to?

Naša blagajna je trenutno v slabem stanju ... Ali bomo 
res vso to hrano podarili? Vsem? Tudi tistemu tam, on je 
bogat trgovec: pravkar odhaja s tremi hlebci kruha in ku-
pom ogromnih rib ...

»Boleče je opazovati, kako boj proti lakoti in podhranje-
nosti ovirajo tržne prioritete in primat dobička, ki so hrano 
spremenili v običajno trgovsko blago, podvrženo finanč-
nim špekulacijam. Prehrana je vse prepogosto podvržena 
trgovanju z dobički. Lačni prosijo za dostojanstvo, ne za 
usmiljenje. Lačne je treba nahraniti, da bi rešili planet.« 
(Govor na konferenci FAO, 20. novembra 2014)

Spomnim se njegovega iskrenega razočaranja. Slišal je namreč, 
da karitas zbira mleko za razdeljevanje pomoči potrebnim. Zares 
si ni mislil, da v njegovi deželi kdo nima mleka za svoje otroke. Žu-
pnika je prosil, naj ga sproti obvešča. Zanj, ki živi v lepi hiši in ima 
dobro pokojnino, ni bilo sprejemljivo DA NE BI MISLIL TUDI NA 
DRUGE. Če bi njegovi starši vedeli, da se sedaj v državi najdejo 
ljudje, ki nimajo za mleko ...

PAPEŽ USMILJENJA

APPUNTI SPARSIRAZPRŠENI  ZAP ISK I

7x2_Ljubezen_VSEBINA.indd   11 4. 11. 2019   11:48:47



12

NEKOČ so NA italijanskem PODEŽELJU obstajala majhna 
kmečka naselja - »cascine«. Kdor ni imel korenčka, je imel so-
lato. In kdor ni imel ničesar od tega, je s svojega grmička odtrgal 
nekaj rožmarina in ga prispeval. Toda na koncu so mineštro 
jedli vsi. En obrok so pustili tudi za Dina, ki je živel sam in brez 
vsega, toda tudi on mora jesti.

»Pojej ohrovt do konca, veliko otrok po svetu umira od la-
kote!«

»Pa jim ga pošlji, jaz ga res nočem več,« užaljeno odgovori 
otrok.

Vedno sem bil alergičen na takšno brezplodno moraliziranje. 
Kot da bi ljudje, ki živijo zraven reke, varčevali z vodo pri umi-
vanju zob. Toda PROBLEM POTRATE JE OGROMEN. Resni-
čen. Strašen.

Lepo, da je Jezus naročil učencem, naj nahranijo množico. 
Po navadi on naredi čudež, tokrat pa ga je »zahteval« od njih. 
Morda zato, ker jim v resnici NI BILO TREBA NAREDITI ČU-
DEŽA, temveč samo pokazati malo dobre volje.

Obstaja svetovna kriza, ki ni posledica pomanjkanja zraka na 
zemlji, temveč napačnih pravil, ki bi jih lahko vsa spremenili že 
jutri dopoldne. Ampak TEGA PREPROSTO NOČEMO STORI-
TI. To so za nas preprosto ... tuji problemi; nam gre konec kon-
cev prav dobro. Za nas je preprosto čas, da odpravimo množice: 
mi bi se radi vrnili v restavracijo. 

»ČE TE ČLOVEK POGLEDA, BI MISLIL, DA JE IZBRUHNI-
LO POMANJKANJE HRANE,« PRAVI DEBELUH SUHEMU.

»IN ČE POGLEDA TEBE, POTEM VE, KDO JE KRIV 
ZANJ,« ODGOVORI SUHI. 

»Zakaj si kupil ta šopek rož?« »Nesem ga Mariucci, skupaj 
s torbo živil.«

»Ali misliš, da se bo najedla od rož?«
»Ne, ampak ob tem ko preprečim lakoto, RAD PODARIM 

TUDI MALO LEPOTE.«
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»NE DAM TI SVOJEGA EVRA. Tebi, ki mi kažeš parkirno 
mesto, ki sem ga že sam prej videl. Tebi, ki mi prodajaš staro 
šaro. Tebi, ki hodiš ves sključen s svojim kartonom, na katerem 
je načečkana zgodbica o revščini. Ne dam ti svojega evra, ker 
sem na TV-ju videl, koliko vsak dan zaslužite z vsakdanjim 
postavanjem na dežju, mrazu in soncu. Ne dam ti ga, ker ti ne 
zaupam. Ker sumim, da me hočeš ogoljufati.

Se razumemo? Ne dam ti svojega evra, tudi če prideš na 
koncu maše sedet pred mojo cerkev. Mogoče bi ti ponudil 
sendvič. Ampak že vem, da ga ne boš hotel, je res? Ne dam 
ti svojega evra. Ampak potem, po vseh teh pojasnilih, se mo-
ram spomniti, da moram s svojim evrom narediti kaj lepega, 
konkretnega, človekoljubnega.«

DAJMO JIM MI JESTI!

Danes. Ne jutri, ne pozneje. Danes bom od svojih 
prihrankov vzel 1, 2 ali 5 evrov in jih dal na poseben 
kupček, ki ga bom podaril župnijski karitas.

Ali pa bom šel v trgovino in nakupil stvari za 10, 
20, 50 evrov ... - po svojih zmožnostih - in jih nesel 
družini, ki to potrebuje.

ŽIV IMO  USMILJENJE
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