
ZA BOŽIČ 2014 

Steven Hawkin je te dni izjavil: »Obstaja resna nevarnost, da umetna inteligenca uniči človeštvo!« 
Ko sem na twitu „čivknil“ to izjavo naprej, je nekdo menil, da ta nevarnost obstaja zato, ker umetna 
inteligenca nima čustev. Menim, da je to zgrešena misel. Vsaj nepopolna. Vzrok nevarnosti je nekje 
drugje... 

Umetna inteligenca je namreč človekov produkt. Ustvarjajo jo ljudje, ki so različnih vrednot oziroma 
velikokrat brez vrednot – sledeč enemu samemu vodilu: Cilj opravičuje sredstva! Kako hitro se 
človek ujame v lastno zanko! Ni čudno, da je nekdo izjavil: »Človek je najbolj nevaren samemu 
sebi!« 

Ljudje nujno potrebujemo nekaj/Nekoga nad sabo. Ne samo 
zakone, saj vemo, da so velikokrat zgrešeni, zlo lahko 
opravičujejo, ga dopuščajo ali pa uzakonijo, pač pa potrebujemo 
vrednote – in to univerzalne, posameznika presegajoče 
vrednote. Ljudje vrednot ne potrebujejo zakonov. (Sveti) 
Avguštin je dejal: »Kdor ljubi, ne potrebuje zakonov!« Prave, 
najvišje, „naj“... vrednote presegajo dogovorno iskanje vrednot. 
Imajo, tako kot človek sam, temelj v lastnem bistvu in jih ni z 
nobenim argumentom mogoče ovreči. Človek je ali pa ga ni; 
ljubezen je ali pa je ni! Razmišljujoči človek hitro razume, čemu 
kristjani verjamemo, da je Bog Ljubezen in da kot razumna bitja 
v Bogu vidimo temelj vseh vrednot.  

Da, dragi prijatelji, najvišja vrednota je človek, ne pa njegovi 
produkti. Vera, upanje, ljubezen, resnica, pravičnost – so 
univerzalne vrednote; njihovo nasprotje so obup, nezaupanje, 
sebičnost, neiskrenost, nepravičnost – te pa vodijo v razkroj 
posameznika in družbe. Ni sile in ne zakona, ki bi človeka 
primorala, da se odloči za vrednote in (za narodov) blagor, 
ampak le svoboda, ki je prav tako univerzalna in v njej je 
sposoben privoliti dobremu. 

Če smo ljudje in naši produkti »največja nevarnost samim sebi«, 
se v božičnem sporočilu odstira nov pogled na našo stvarnost. Če 
se Stvarniku ne bi »lepo zdelo biti človek«, bi se ne učlovečil. V telesu, z razumom in svobodo, ob 
notranjih napetostih se odločati za ljubezen, resnico – se še Bogu »zdi« nekaj velikega. Kako lepo je 
biti človek in kako odgovorno!  

Sporočilo božiča je prav zato tako blizu vsem ljudem, vernim in neverujočim, in prav zato, ker te 
pristne razsežnosti in sposobnosti človeškega življenja, najlepše doživljamo v krogu svojih ljubljenih, 
prijateljev, družine, nam je božič tako blizu in prav zato čutimo, kako bi bilo lepo, če bi pristen božič 
trajal vse čase in med vsemi ljudmi 

Vsem Vam, Vašim domačim, vsem vojakinjam in vojakom, zlasti tistim na mirovnih operacijah in 
misijah ter v tujini, Vojaški vikariat želi vesel božič, pristnost, veselje in ponos. Zmeden in 
preračunljiv človek ni nikoli ponosen, umirjen; človek vrednot pa je ponosen – na svoj rod, svojo 
domovino in veselo živi vrednote. Kako jih ne bi! Vesel božič in blagoslovljeno in ponosno novo leto 
2015. 

VESEL BOŽIČ,  
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SREČNO 2015! 

 

Marc Chagall, 10 zapovedi. 


