
Velika noč 2014 

Pozdravljeni, dragi prijatelji. 

 

Se še spomnite, kako smo se učili o nastanku sveta: pravili so nam o velikem poku, ki je bil izraz za 

eksplozijo zmesi plinov, po kateri se je  začelo raztezati vesolje, le-to se po eni strani še vedno širi v 

nova ozvezdja in osončja, po drugi pa krči in hladi v planete. Danes pa, če še ne veste, znanost 

odkriva in govori drugače: govori o več velikih pokih in paralelnih vesoljih. Znanost torej le postopno 

odkriva v svet in vesolje dane zakonitosti ... Naj mi bo dovoljeno govoriti preprosto: Logika eksaktne 

znanosti me je vedno privlačila, nikoli pa mi ni odgovorila do konca. Če ostanem pri velikem poku: 

nikoli nisem dobil od nje odgovora o tem, od kod, kako, čemu so se pojavili plini, ki so eksplodirali v 

velikem poku, oziroma velikih pokih in od kod vse te zakonitosti ... Eksaktna znanost, ki vse s poskusi 

preveri, da dokaže, se s tem vprašanjem ne ukvarja. Teoretska fizika in tudi filozofija, ki poskušata 

odgovoriti na ta vprašanja, me tudi nista v celoti prepričali ... 

Ugotovil sem, da nekaterih odgovorov samo z razumom 

in v znanosti nikoli ne bom dobil, ampak kot rečemo »v 

srcu« ... Tu mesto najdejo drugačni razlogi, razlogi, ki 

temeljijo na vrednotah ljubezni, vere, upanja, zvestobe, 

resnice in tudi svobode, ki nam omogoča, da se odločamo 

za eno ali drugo, predvsem pa za dobro. Ti razlogi srca 

nas nagibajo k temu, da (včasih) verjamemo, da 

nemogoče postane mogoče, na primer: mati moje 

sošolke je leta 1964 podpisala, da bo dala prednost 

svojemu nerojenemu otroku, obe sta preživeli … Andrea 

Boccelli ne bi pel, če ga mati že v svojem telesu ne bi 

sprejela z dejstvom slepote in tveganja drugih bolezni. To 

zmore srce, to zmore ljubezen, to zmore vera... Skratka, 

tu in še marsikje razloge razuma premagajo razlogi srca, 

ki razlogom razuma ne nasprotujejo, ampak jih 

dopolnjujejo. 

Ko je torej človek odprt srčnim razlogom in vrednotam, doume, da je nesebična ljubezen mogoča 

zato, ker verjame, da je uresničljiva in zato močnejša od strahu pred neuspehom; odkrije, da je 

življenje močnejše od zapisanosti smrti; dojame, da je trn na vrtnici ljubezni potreben, da se ljubezen 

lahko razlije in s tem razkrije do konca; spozna, da resnica osvobaja; doume, da ujetost v razvade, 

navade in sebične grešnosti niso znamenje dokončne človekove ujetosti v usodo; ugotovi, da se lahko 

zanese na gotovost odrešenosti od zla; takrat ga začne prevzemati gotovost, da ima sporočilo o 

vstajenju moč resničnosti … 

 

Spoštovani prijatelji, vaša odprtost srca naj bo blagoslovljena s sporočilom Velike noči: Kristus je 

vstal, veselite se! 


