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SPLETNA POVEZAVA 

Rocca di Papa, 15/06/2019 

USTVARJATI MIR (1h 09’) 

 

 

 

Voditelja: Stefania Tanesini, Jean-Paul Najm 

 

 

1. Začetek in pozdravi 

2. Neposredna zveza z ZDA – New York, Mariapoli Luminosa 

3. Chiara Lubich: Ustvarjati mir 

4. LIBANON, dežela - mozaik 

5. LIBANON, IRAP: šola je dom 

 POTOVANJE V SIRIJO 

6. Damask 

7. Homs 

8. Alep 

9. Pogovor z Emmaus: O njenem potovanju in o Chiarini misli 

10. Sklep 

Zaključni pozdravi in nov datum za spletno povezavo. 
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1. Začetek in pozdravi 

(pesem in ploskanje) 

Jean-Paul Najm: Dobrodošli vsi v tej spletni povezavi! (ponovi v arabščini) 

Pozdrav vsem tukaj v dvorani in tistim, ki so povezani z nami po svetu! 

Živjo, Stefania! 

Stefania Tanesini: Jean Paul, živjo! 

Prizori, s katerimi smo začeli to spletno povezavo, se nanašajo predvsem na potovanje 

Emmaus in Jesúsa v dveh deželah: v Libanon in Sirijo. Novice o tem potovanju boste našli na 

spletni strani www.focolare.org. Ta spletna povezava je posebna, posvečena je tem deželam, 

zgodbam ljudi iz teh skupnosti. 

 

2. Zveza z ZDA - Mariapoli Luminosa (New York) 

Jean-Paul: Preden se podamo na Bližnji vzhod, gremo v New York, v Mariapoli Luminoso. 

(glasba) 

Tam je osemdeset mladih iz Kanade, Mehike in ZDA. Skupaj so en teden: Teden za zedinjen 

svet. Letos smo si mladi iz Gibanja dali za geslo našega delovanja: Nihče v potrebi. 

Z nami na zvezi je Cristina. Živjo, Cristina! 

(angleško in potem italijansko) Kaj ste delali ta teden? 

Cristina (angleško) 

Jean-Paul: (angleško, potem italijansko) Prevedel bom. 

Ta teden ste torej posvetili področju ekonomije in dela z delavnicami in okroglimi mizami. 

Podjetniki občestvene ekonomije so ponudili nove perspektive, ki postavljajo v središče 

osebo. V New York Cityu ste imeli tudi seminar o podnebnih spremembah. Vabilo je 

namenjeno najprej nam, da spremenimo svoje vsakodnevno življenje in iz tega vplivamo na 

politične voditelje. 

(italijansko, potem angleško) Izvedel sem, da je danes zadnji dan tega dogodka. Kakšni so 

vaši prihodnji načrti? 

Cristina (angleško) 

Jean-Paul: (angleško, potem italijansko) 

Zdaj bi radi vsi stopili na novo pot za mir: osredotočeni smo na človekove pravice, pravičnost, 

kulturo pravičnosti. Formacija in konkretna dejanja bodo povezani. Posredujem tudi vaš 

pozdrav skupnosti iz Libanona in Sirije, ki nas spremljajo. Hvala, Cristina. Smo z vami!  

(pozdravi v angleščini, odgovor iz ZDA – ploskanje) 

 

Stefania, vem, da si novinarka, a ne kaj več … 

Stefania: Res je, nisva se predstavila! Da, sem novinarka, približno eno leto delam za 

Komunikacijski urad Gibanja fokolarov, sem del uredništva spletne povezave. In ti si inženir. 

Jean-Paul: Sem inženir, star 27 let, Libanonec, sem gen, fant iz Gibanja. Živim v Italiji, kjer 

delam po končanem študiju. Iskreno povedano sem zelo zadovoljen, da sem vključen v to 

http://www.focolare.org/
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posebno spletno povezavo, ker bo govorila o moji deželi! (smeh in ploskanje, on pa vihti z 

libanonsko zastavo) 

Stefania: Dežela ceder. Zelo lepa dežela! Nedavno sem se vrnila od tam in res lahko to 

potrdim. 

 

3. Chiara Lubich: Ustvarjati mir 

Stefania: Začeli bomo s Chiaro, ki nam bo govorila o miru. Bilo je leta 1999 in v svetu je bilo, 

podobno kot danes, težko najti poti do miru. 

Tisto leto so se balkanske države s težavo poskušale izviti iz dolge vojne. Chiara je bila v 

Amanu v Jordaniji na Svetovni konferenci verstev za mir. 

 

Chiara: […] Naslednji korak v umetnosti ljubezni je morda zahtevnejši od vseh. In preizkuša 

pristnost ljubezni, njeno čistost in zato njeno stvarno sposobnost porajanja miru. Gre za to, 

da ljubimo prvi in to je, da ne čakamo, da bo drugi naredil prvi korak, ampak da mi prvi 

začnemo s pobudo. 

Ta način ljubezni daje, da se izpostavimo, a če hočemo ljubiti po božji podobi in razvijati to 

sposobnost ljubezni, ki jo je Bog položil v naša srca, moramo storiti kot on, ki ni čakal, da ga 

bomo ljubili, ampak nam je od vedno in na tisoč načinov dokazoval, da nas ljubi prvi, ne 

glede na naš odgovor.  […]  

Gotovo je za vsakega, ki se danes pripravlja premakniti gore sovraštva in nasilja, naloga 

težka. Toda to je pomembno: tisto kar je nemogoče milijonom osamljenih in ločenih ljudi, se 

zdi, da postane mogoče ljudem, ki so za gibalo svojega življenja postavili vzajemno ljubezen, 

medsebojno razumevanje in edinost. Vse to ima razlog in skrivni ključ in ime. Ko vstopimo v 

pogovor med seboj mi iz najrazličnejših verstev, ko se odpremo drug drugemu v dialogu, ki 

nastaja v okviru človeške dobrohotnosti in medsebojnega spoštovanja, se odpiramo Bogu in 

»delamo tako,« to so besede Janeza Pavla II., »da je lahko med nami Bog.«1 

To je veliki sad naše medsebojne ljubezni in skrivna sila, ki krepi in je uspeh našega 

prizadevanja za mir. […]  

Ta medsebojna ljubezen, edinost, ki daje tolikšno veselje tistemu, ki jo živi, pa vsekakor 

zahteva zavzemanje, vsakdanjo vajo, žrtev. In tukaj se v krščanskem besedišču pojavi v vsem 

svojem sijaju in dramatičnosti beseda, ki je svet noče slišati izgovorjene, ker jo ima za 

neumnost, absurd, nesmisel. Ta beseda je križ. Na svetu ne moremo storiti nič dobrega, 

koristnega in plodnega, če ne poznamo, če ne znamo sprejemati napora, trpljenja, z eno 

besedo: brez križa. Ni šala zavzemati se, da živimo in prinašamo mir! Potreben je pogum, 

potrebno je znati trpeti. 

[…] Rada bi vam govorila o zadnji točki, ki uči, kako postaviti v prakso pravo ljubezen do 

drugih. To je preprost obrazec iz samo dveh besed: postajati eno. Postajati eno z drugimi 

pomeni, da sprejmemo nase njihova bremena, njihove misli, njihovo trpljenje in veselje. […] 

                                                 
1  JANEZ PAVEL II. v Madrasu, Il dialogo interreligioso nel magistero pontificio, Libreria Editrice Vaticana, 

str. 385. 
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Toda to 'živeti drugega' zajema vse vidike življenja in je najvišji izraz ljubezni, kajti: ko 

živimo tako, smo mrtvi samim sebi, lastnemu jazu in nenavezani na karkoli; udejanjiti 

moremo tisti "nič sebe", k čemer težijo velike duhovnosti in tisto praznino ljubezni, ki se 

uresničuje v dejanju sprejemanja drugega; ker dajemo prostor drugemu, ki vedno najde 

mesto v našem srcu; ker to pomeni, da se postavimo pred vse v naravnanost, da se imamo kaj 

naučiti, ker se imamo res česa naučiti. 

Vse to, razumljivo, ni zgolj vljudnost, razumevanje, ni tehnika "človeških odnosov", taktika, 

da bi prejeli soglasja, da bi prodajali svoje ideje. Namen ljubezni je en sam: da se darujemo v 

polnosti in brez najmanjšega interesa. 

 

Stefania: »Ni šala zavzeto živeti in prinašati mir! Potreben je pogum, treba je znati trpeti.« 

Menim, da prav te Chiarine besede izražajo najgloblji pomen našega potovanja v Libanon, 

tega, kar smo tam in v Siriji doživeli ter tega, kar smo tam videli. 

Odšli smo konec maja, pet nas je bilo: v Libanonu smo bili s Kim Rowley, ki je zdaj v režiji. 

Kim, živjo! Pozdrav, vidimo jo na ekranu (ploskanje). Potem je bil Lorenzo Giovanetti, na 

kameri tu na moji desni (ploskanje). V Sirijo pa smo šli z Egilde Verì, novinarko, in Marcom 

Tursijem, filmskim ustvarjalcem. Živjo, Egilde, živjo, Marco! (ploskanje) 

Menim, da lahko govorim v imenu vseh nas in povem, da ne bomo nikoli pozabili moči ljudi, 

s katerimi smo se srečali, jih spoznali, njihovo moč za življenje, za borbo, ustvarjanje 

prihodnosti in to kljub vsemu, kar so prestali. 

Na ekranu se bo pokazal zemljevid: to je zemljevid našega potovanja. Prispeli smo v Beirut v 

Libanonu in od tam smo šli v Damask, v Homs in na koncu v Alep. 

Moramo reči, da tega potovanja ne bi bilo mogoče izpeljati brez stalne podpore oseb iz teh 

krajev, ki so nas spremljale, ustvarjale z nami to spletno povezavo. Skupaj z njimi smo izbrali, 

kdo bo v Libanonu med mnogimi, ki prinašajo duha edinosti v zelo kompleksnem okolju, 

spregovoril za vse. V Siriji pa smo izbrali tiste, ki so preživeli osem dolgih vojnih let. Mnogi 

med njimi prenavljajo svoje domove, vračajo dostojanstvo najbolj ranljivim ljudem, otrokom, 

bolnikom, številnim nezaposlenim. Vse to zahvaljujoč podpori AMU (Akcija za zedinjen 

svet) in AFN (Akcija za Nove družine), ki že veliko let delujeta v tej deželi. 

 

4. Libanon – dežela – mozaik  

Stefania: Začnimo to potovanje in gremo v “deželo ceder”. Jean-Paul, štartamo! 

 

(glasba in okolje) 

Glas iz ozadja (francosko): 

Iz čistosti snega naših gora, 

iz dišav naših večnih ceder 

se je rodil duh miru, ki je brez primere. 

Vojna ni sad moje volje. 
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Moja volja je ljubezen. 

Moja volja je mir. 

Glas v ozadju (italijansko): Poezija Najia Karama, libanonskega arhitekta, izraža najgloblje 

bistvo “dežele ceder”. O njej nam govori na ruševinah Jbeila, antičnega Byblosa; nepretrgano 

je bil poseljen več kot 7000 let. 

Naji Karam, arheolog (arabsko): Ime Libanon, tako pravijo, je zaradi bele barve, zaradi belih 

gora. 

Najstarejše besedilo, v katerem je zapisano ime “Libanon”, ima kakih 4000 let. V Svetem 

pismu je po mojem zapisano kar 72-krat. 

Libanonsko ljudstvo je, to je jasno iz antične mitologije, miroljubno ljudstvo. Beseda ljubezen 

je še iz časov Feničanov. To je pomembno, ker so tako lahko Libanonci ustvarjali pogovor z 

vsemi. 

Glas v ozadju (italijansko): Ta majhna država je nekaj enkratnega na Bližnjem vzhodu: 

povezuje tri celine in njegovo prebivalstvo je iz več narodov, več verstev in več kultur. 

Jeanine Jalkh, novinarka, L’Orient Le Jour (francosko): V vsakdanjem življenju Libanonci 

zelo dobro živijo skupaj. 

Problem se začne takoj, ko se vtakne politika in hoče izkoristiti te razlike za osebne koristi 

različnih političnih voditeljev. Na žalost so to doumeli med dolgo vojno. 

Glas v ozadju (italijansko): Civilna vojna je uničila deželo, trajala je od leta 1975 do 1990: 

atentati, teroristični napadi in pomori. Umrlo je skoraj 150.000 ljudi in milijon jih je 

pobegnilo. Dolga sled krvi je zajela vse, uničila odnose med različnimi libanonskimi 

skupnostmi, zlasti muslimanskimi in krščanskimi. 

Jeanine Jalkh, novinarka L’Orient Le Jour (francosko) (pred Beit Beirut,“rumeno hišo”): 

Tukaj smo na Sodeco square in tam je razmejitvena ali zelena črta, ki je med libanonsko 

civilno vojno delila deželo na dva dela. Krščanska cona je bila na drugi strani in na nasprotni 

večinsko muslimanska. Prav zraven te linije je rumena hiša, stavba, ki je bila obnovljena, ker 

hoče biti simbol spomina na civilno vojno. 

Je simbol za prihodnost in za nove rodove, ki ne poznajo vojne. 

Glas v ozadju (italijansko): Libanonci so namreč mlad narod: 47% ima manj kot 24 let in zelo 

visok odstotek med njimi je diplomiranih. A zaradi hude ekonomske krize, ki se vleče že 

dolga leta, je polovica prisiljena iskati delo v tujini: v državah Zaliva in na Zahodu. 

Jad Aoun, arhitekt (libanonsko): Trpim zaradi problema, skupnega mnogim mladim tukaj: ne 

najdem službe. Šel sem iz Libanona in sem imel priložnost delati. Delal sem, a sem se moral 

vrniti in znova iščem zaposlitev. Še vedno upam, da jo bom našel tukaj, v moji deželi, toda to 

upanje je vedno manjše. 
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Youmna Bouzamel, študentka političnih ved (libanonsko): Delam z nekdanjim poslancem, ki 

se bori proti korupciji. Pomagam mu in to mi daje upanje, ker vidim, da je upanje, da so 

ljudje, ki se trudijo izkoreniniti korupcijo. 

Glas v ozadju (italijansko): Libanon je res melting-pot (država z državljani mnogih 

narodnosti): tu sobiva 18 veroizpovedi in tudi politične funkcije so enakovredno porazdeljene 

v spoštovanju narodov, kultur in ver. To ravnotežje je vedno težje ohranjati, če upoštevamo, 

da je polovica prebivalcev (tega je več kot 6 milijonov) iz palestinskih in sirskih beguncev. 

Libanon je namreč država z najvišjim številom beguncev na prebivalca na svetu. 

Poleg tega kljub številnim prizadevanjem in preliti krvi še ni izkoreninjen stari predsodek 

konflikta na verski podlagi. So pa nekateri, ki pričajo o drugačnem pogledu, kakor velja za 

doktorja Ibrahima Chamseddineja, učenjaka in politika, moderiranega šiita. 

Ibrahim Chamseddine, ustanovitelj, Imam Shamsuddin Foundation for Dialogue (arabsko): Ni 

verskega konflikta med muslimani kot takimi in kristjani kot takimi; tega nikakor ni! 

V Libanonu je strah je postal industrija. 

Ker so politiki prebrisani in hinavski, uporabljajo vse pripomočke, da ljudi delijo. Kristjanu 

govorijo: »Bodi previden!« in muslimanu: »Bodi previden!« In če še ni dovolj, rečejo 

muslimanu: »Ti si sunit, bodi previden!« in drugemu: »Ti si šiit, bodi previden!« Kakor 

pravijo: »Deli in vladaj!« 

Ko se različni ljudje iz iste domovine med seboj varujejo in skrbijo drug za drugega, je ena 

sama družba in ena sama država ter po naravi znova postanejo Libanonci. 

Msgr. Joseph Naffah, maronitski škof (arabsko): Ne pozabimo, da je svet postal majhna vas. 

Ni več samo krščanskega, muslimanskega ali budističnega kraja. Med seboj smo povezani 

vsaj takrat, ko potujemo ali preko spleta. Zato ves svet gleda na Libanon, ker je delavnica, ki 

nas veliko nauči in nam pomaga ustvarjati novi svet. 

Mi smo danes v dolini Kannubin ali dolini svetnikov ali sveti dolini. To je srce naše krščanske 

vere. Ko so bila preganjanja med 16. in 19. stoletjem, so se skrivali v jamah in tako ohranjali 

svojo vero, svobodo in dostojanstvo. 

Jaz sem na vikariatu v Besharre in Zgorta. Na žalost je bila med vojno prelita kri med njima. 

Zato je patriarh prišel na zamisel, da me imenuje za škofa obeh krajev. Zadovoljen sem, ker 

sem lahko znamenje edinosti v srcu našega krščanskega maronitskega ljudstva. 

Glas v ozadju: Edinost je prav gotovo največja potreba in največji izziv za to deželo, v katero 

je pred 50 leti prišlo Gibanje fokolarov tudi preko Alette Salizzoni, ene od prvih tovarišic 

Chiare Lubich, in Guida Brinija. S toplino in duhom družine, značilnima za libanonsko 

ljudstvo, so takoj nastale prve skupnosti. Daisy in Samir živita v Beirutu, imata tri otroke in 7 

vnukov. Gibanje sta spoznala na začetku sedemdesetih let. 

Daisy Najm (francosko): Sledili smo Chiari v vsem, kar nam je dajala. Sveti Duh nas je 

spodbujal. "Yallah", »Pojdite naprej!« 
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Ena od najmočnejših odločitev v našem življenju je bilo potovanje v Združene države 

Amerike. Bilo je leta '89, vojna je bila zelo huda in ni bilo ne šol, ne univerz, ne dela. 

Tam smo ostali dve leti. 

V nekaterih trenutkih nisva vedela, kaj je Božja volja. 

Bilo je res nekaj zelo močnega. Potem velika odločitev, da se vrnemo v Libanon prav tedaj, ko 

smo si začeli tam urejati življenje. Razumela sva, da nas Libanon potrebuje. 

Samir Najm (francosko): Veste, Libanonec je rojen v politiki, politika ga oblikuje, zato smo 

vsi politiki na eni in na drugi strani. Ko naju je Chiara prosila, naj se vključiva v politiko, sva 

se trudila pritegniti politike, ki so poznali Ideal (edinosti). Zato smo sčasoma imeli trinajst 

politikov, ki so danes v občinah, v sindikatih in so drugačni. Zdaj je veliko ljudi vključenih v 

politiko. 

Samir Najm (francosko): V Libanonu je najlepša stvar družina. 

Daisy Najm (francosko): Vse temelji na družini. 

Tukaj so tradicionalne libanonske jedi. 

Tam je ljubezen, ki mora biti povsod. 

To je družina, je človeštvo … 

(ploskanje) 

Stefania: Jean Paul, po mojem si prepoznal več ljudi v tem prispevku, kajne? 

Jean-Paul: Da, rečem lahko, da sem prepoznal številne. Jaz sem sin, ki je manjkal v tej zadnji 

družini. Živjo, domači! 

Stefania: Seveda, ker si bil v Italiji, ko smo potovali tja.  

Malo prej si mi povedal, da bi rad dal svoj prispevek za tvojo državo. Kaj to pomeni? 

Jean-Paul: Res je, da sem zdaj tukaj. Študiral sem v Libanonu, a zdaj delam v Rimu. Sem 

eden od milijonov Libanoncev v tujini, več Libanoncev živi zunaj države kot v Libanonu. 

Toda jaz čutim v sebi veliko željo in verjamem, da lahko kaj spremenim, da lahko pomagam 

svoji državi, svoji deželi. Še ne vem, kako in kaj moram storiti, a vem, da to počasi odkrivam. 

Morda tukaj, morda tam, ne vem kje, a prepričan sem, da to lahko storim na tak ali drugačen 

način. 

Stefania: Tiste dneve sem v Beirutu govorila s številnimi ljudmi. Ena od besed, ki so jo 

uporabljali za definicijo Libanona, je bila “kompleksnost”. Bi mi pojasnil, kaj je s tem 

mišljeno? 

Jean-Paul: Kompleksnost Libanona je v raznolikosti oseb. Poglejmo sestavo naroda: brez 

kristjanov ni Libanona, a tudi brez muslimanov ni Libanona. Vsak ima v sebi številne narode, 

kajti številni so med zgodovino šli skozi Libanon. Na primer, če povem, kakšen vpliv je bil: 

naš jezik je libanonski, je arabsko narečje, a ob tem narečju uporabljamo še francoski in 

angleški jezik. Zato je v tem primeru kompleksnost bogastvo in je nekaj zelo lepega! 



UTR-SI-2476M-20190615-TP       8 

 

5. Libanon - IRAP: šola je dom 

Stefania: Vrnimo se k našemu potovanju. Kam gremo? 

Jean Paul: Gremo na sever Beiruta, kjer bomo spoznali IRAP. To je šola za gluhoneme, 

predvsem pa je dom in družina. 

 

Dalal (znakovni jezik): V Irap sem prišla kot otrok. 

Učila sem se in odrasla tukaj kot v družini. 

Nicole Helou – IRAP-AFRI (francosko): Začela sem delati pri IRAP-u pred skoraj tridesetimi 

leti, okrog leta 1986. Ko sem prišla sem, je divjala vojna; nisem vedela, kaj naj storim. 

Vedno me je privlačil socialni vidik, narediti kaj za druge. Nekdo mi je povedal za IRAP. Kaj 

sem prišla delat v hišo za gluhe, ko pa sploh ne poznam znakovnega jezika? Toda prijateljica 

mi je rekla: »Poskusi, poskusi!« 

IRAP pomeni Avdio-fonetski rehabilitacijski inštitut: hkrati šola in dom; šola za gluhe otroke 

in najstnike, specializirana šola, v katero sprejmemo še majhne otroke. Po šoli je družinsko 

življenje. Ko sta Jeanine in Souad začela s tem, je bil njun namen ponuditi družinsko življenje. 

Ker je bila vojna – dolga vojna, ki se nikakor ni končala, se prekinila in začela znova – je bilo 

veliko potreb. Sprejeli smo veliko beguncev in treba je bilo najti kaj za njihovo preživetje. Ni 

bilo več denarja. Zato smo začeli pripravljati sladice in nastala je prva slaščičarska 

delavnica. Nato obrtna delavnica makrameja, počasi se je razvila. (…) S tem se lahko 

preživljamo. Tako je bilo med vojno in se še nadaljuje, danes še bolj. 

Dalal: (znakovni jezik): Odgovorna sem za kuhinjo in njeno proizvodnjo. Naše proizvode 

prodajajo v velikih trgovinah. Opravljam splošno kontrolo in kontrolo higiene, kakovost in 

končni izdelek. 

Nicole Helou – IRAP: Niti ne vemo, kakšna je njegova vera, niti od kod prihaja in kdo je; je 

gluh otrok, pride k nam, sprejmemo ga, sprejmemo v naše srce in mu damo vse, kar mu lahko 

damo. 

Tak način je uporabljen povsod pri IRAP-u: v ekipi strokovnjakov, vzgojni ekipi, 

specializirani za gluhe otroke. 

Zdaj gremo v Biakout, kraj na obrobju Beiruta, kjer smo prisotni še iz časa vojne, od 

osemdesetih let. Prebežniki in begunci iz juga Libanona so se naselili v tem delu. 

Izhajali smo iz potreb tistega trenutka in potem imamo to, kar vidite zdaj: delo za žene – 

vezenje in šivanje – in vrtec za otroke z ulice. 

Kot v IRAP-u so tudi v Biakoutu kristjani in muslimani skupaj. Na tečajih je ura verske 

vzgoje, med katero preko vsakdanjega življenja poskušamo odkrivati skupne vrednote in 

razvijati in oblikovati otroke za tako življenje podelitve, spoštovanja drugega, ljubezni, 

medsebojne ljubezni, darovanja sebe, zastonjskosti. 

Stefania (francosko): Kaj delate v ateljeju? 

Josiane, socialna delavka, Biakout (francosko): Atelje je delavnica oblikovanja in 

proizvodnje. Pripravili smo sociološko študijo in odkrili, da je veliko žena iz oddaljenih 
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krajev, prebežnic, znala ročno delati. Tako smo začeli s tečaji vezenja za tiste, ki so se tega 

hotele naučiti. Delale so doma in izdelke smo prodajali preko IRAP-a. 

Glavni namen je napredek žene. Ker smo v mešani četrti, v kateri so muslimani in kristjani, od 

začetka delamo z vsemi. Velik, zelo velik pomen dajemo takemu skupnemu življenju. Zelo 

dobro namreč vemo: ko postanemo prijatelji, ko delamo skupaj, ko bolje poznamo drugega, 

se ga več ne bojimo.  

(ploskanje) 

Stefania: Hvala! Hvala in pozdrav skupnosti IRAP-a, saj vemo, da nas spremljate! Pozdrav 

vsem! (ploskanje) 

 

6. Potovanje v Sirijo – DAMASK 

Stefania: 26. maja smo iz Beiruta odpotovali v Sirijo. 

Takoj ob prehodu sirske meje je na desni plakat z napisom v arabščini in angleščini. Na njem 

piše: »Z ljubeznijo in mirom, dobrodošli v Siriji.« Zdel se mi je pravi paradoks, protislovje. 

Naslednje dneve sem vedno bolj razumela, da moram odvrniti svoj pogled od ljudi, od države 

in da moram odpreti srce in um, čisto res! Morda sem se tukaj prvič vprašala: kakšno Sirijo 

bom našla? 

 

Spiker – Po tej poti sem že hodila. Bilo je leta 2005, bila sem samo turistka na počitnicah. 

Potem je leta 2011 v Siriji izbruhnila vojna. Ta leta sem se pogosto spraševala, kako se bodo 

končali obrazi in kraji, ki sem jih slikala. Zdaj sem znova tukaj. Ta cesta, mi povedo, je bila 

dolgo zaprta. Tu so potekali boji in ostrostrelci so streljali na mimoidoče. Pred menoj je 

Damask. Gledam ga in se bojim, kaj je ostalo od dežele, ki me je očarala. 

(glasba) 

Moja vodička po Siriji je Zena. Zena je libanonska fokolarina, ki dve leti živi tukaj. Prav z njo 

na novo odkrivam Damask. 

ZENA: Ta igra se imenuje miza kock. (glasba) Narediti moraš tako in vržeš tako: pet in dva. 

Igraj! Vsak dom v Siriji ima tako igro. 

(glasba) 

Tu je souk-tržnica v Damasku. Souk ima različne oddelke, zdaj smo v souku z začimbami in 

potem je ulica, v kateri so samo tkanine, potem ulica samo s hišnimi stvarmi, vse, kar si lahko 

predstavljaš, najdeš tu. To je lasasti sladkor, vidiš, kako bel je, potem za okras zmeša 

pistacijo, tako je nekaj posebnega. 

Spiker: Se jè tako? 

ZENA: Se jè tako! 

(glasba) 

Spiker: Življenje v souku se ni nikoli ustavilo. Med vojno ga so zaprli v najhujših dnevih in 

znova odprli takoj, ko se je malo umirilo. 

Ne morem verjeti, da so se pred enim letom tu borili ... 

ZENA: Predvsem tukaj je lani padlo veliko bomb, veliko, veliko bomb. 
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Spiker: Damask je bil med zadnjimi osvobojenimi mesti. In ena bomba je padla blizu 

fokolara. 

ZENA: Vidiš, tu so keramične ploščice drugačne, vidiš tukaj. Morala sem iti v službo in 

zaslišala sem “buum”. Kaj je to? Potem sem slišala krike ranjenih. Skrile smo se pod stopnice 

za pet ur, ko nas je potem nekdo prišel iskat in smo pobegnile v Alep. Pridi, pokazala ti bom, 

kje je fokolar. Vidiš tukaj, kjer je opeka. Glej, kje je nadstrešek. Tam je fokolar. 

Spiker: Zelo blizu! 

ZENA: 100 metrov in tukaj je padla bomba. 

Spiker: Danes zvečer skupnost iz Damaska praznuje rojstni dan in za trenutek se zdi vojna 

daleč. Zena mi prestavi Hanan. Njena zgodba me nenadoma spomni, kje sem. Pripovedovati 

in poslušati občasno olajša bolečino. 

HANAN: Živeli smo v vasi z imenom Daraya. Preden smo pobegnili, smo dve leti živeli z 

uporniki. Videli smo umirati ljudi na ulici. Strašno je videti mrtvega nekoga, ki ga poznaš. 

Imeli smo zelo veliko hišo, toda zaradi vojne smo jo izgubili. Imeli smo trgovine, a smo 

izgubili tudi te. Izgubila sem svoje spomine, izgubila sem veselje. 

Spiker: Hananina družina je pobegnila v Damask in našla stanovanje v tej četrti, v kateri je 

živelo na kupu na tisoče beguncev. Na začetku je bilo težko, pobegnili so, ne da bi lahko vzeli 

kaj s sabo. V začetku so spali na tleh. Po nekaj mesecih so prišli z njimi v stik nekateri mladi 

iz skupnosti. Obiskovali so jo in začeli z majhno vsoto pomagati njeni družini. 

HANAN: Dali so mi vse, predvsem ljubezen. Nisem je doživela več potem, ko sem izgubila 

vse. Potem sem se odločila, da bom drugim družinam prinesla ljubezen, ki so mi jo dali ti 

mladi. 

Spiker: Hanan gre danes na obisk k eni od teh družin in me vzame s seboj. Njihova zgodba je 

podobna njeni. Bombe so uničile dom in trgovino. Hanan pri njih ni več gostja, je prijateljica, 

rama, na katero se lahko oprejo. 

Gospa (arabsko): Veliko lepih stvari si storila za nas. Nekega dne je zelo deževalo, prišla si k 

nam in nam prinesla peč. Kako si uspela iti ven in nam jo prinesti? To me je prevzelo. Če bi 

prosila mojega brata za peč za moje otroke, ki jih je zeblo, bi mi rekel, da ne more iti ven. Ti 

si doživela to, kar sem doživela jaz in veš, kaj to pomeni. Zato si pustila vse in pritekla. 

Prisrčno se ti zahvaljujem za to. To je bila zelo lepa gesta. Hvala! 

Spiker: Menila sem, da se bom znašla pred mestom, ki je pod bremenom, prazno, tiho. 

Namesto tega pa so zvečer v Damasku lokali polni mladih. Življenje se je vrnilo ali pa se ni 

nikoli prenehalo … To vprašam Samerja, ki sedi pred pivom. 

SAMER: Na začetku je bila vojna za nas nekaj novega. Prav gotovo je bil šok. Potem smo 

razumeli, da bo dolgo trajala in da moramo nadaljevati svoje življenje. Stvari so se odvijale 

naprej. Nič se ni ustavilo. Kdor je moral na univerzo ali v službo, je šel. Mislijo, da mora biti 

nekdo močan, da bi šel s prijatelji ven v takih okoliščinah. V resnici smo hodili ven, da bi se 

videli in se drug ob drugem okrepili. 

(ploskanje) 
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7. Potovanje v Sirijo - HOMS 

Stefania: Iz Damaska smo odšli v Homs. Homs je oddaljen kake tri ure vožnje z 

avtomobilom. Reči moram, da je bila ta etapa morda najtežja, najbolj zahtevna, saj smo lahko 

vstopili v tisto, kar so “bili” domovi ljudi, in poslušali, zbrali pričevanja tistih, ki so preživeli 

vojno. 

 

WAEL: Vojna se je v Homsu začela leta 2011 in je povzročila veliko uničenje. Celotne četrti 

so porušene, kot tale: glejte, prebivalci so pobegnili. 

V določenem obdobju so bili teroristični atentati, avtomobili bombe. Umrlo je veliko ljudi. 

Vse te četrti so bile polne ljudi, polne življenja, otrok, ki so se igrali. To je bila velika 

trgovina. Tu je bila javna bolnišnica, zelo velika. Popolnoma je bila uničena. Jaz sem delal 

tam. Zdaj ni več ničesar. Pobrali so vse. 

SPIKER: Wael ni nikoli odšel iz Homsa. Tu se je vojna začela takoj, a je tudi trajala dlje kot 

drugje. Od polovice mesta je ostalo samo ogrodje. 

SPIKER: Je bila bomba? 

WAEL: Tu da, prav gotovo je bil minomet. 

Glej, v to hišo so se vrnili ljudje, v njej živijo. Nekaj so popravili in so se kljub vsemu vrnili. 

To dokazuje, da se življenje hoče nadaljevati. 

Pazi, Zena! Bojim se, da so tu še vedno mine. 

MARCO: Kje? 

WAEL: Ne vem. 

MARCO: Tu notri? 

WAEL: Ta hiša je last te osebe. Hočejo se vrniti sem, ker nimajo druge izbire. Postavili bodo 

plastične zaščite, ker nimajo denarja, da bi jo popravili. 

SPIKER: Bila je lepa ... 

WAEL: Pravi, da je bila hiša lepa. Z vašo navzočnostjo bo še lepša. Pojdimo! Najlepša 

hvala! 

SPIKER: V četrt, v kateri živi Wael, prispe nekega dne Sandra. Pobegnila je iz bližnje vasi. 

Sandra in Wael se poročita prav tedaj, ko je vojna v Homsu najhujša. 

SANDRA: Na dan najine poroke je bilo veliko bombardiranje v Homsu in hotel, v katerem 

naj bi prespala, je zadela mina. Ko sva prišla, sva videla kri. Nisva vedela, kaj bo z nama. 

Našla sem pravo osebo v napačnem trenutku. Potem sem zanosila. Bali smo se, a medtem ko 

sem pričakovala otroka, nisem imela strahu, ker je bila ona v mojem telesu in sem jo lahko 

zaščitila. Ko sem rodila, se je začel pravi strah. Zaradi hčere sem hotela oditi. 

WAEL: Kje je Paula? Pokaži nam, kje je Paula. 

To je Sandrina ekipa v šoli, v njenem projektu. 

SPIKER: Kot Paula so se mnogi otroci v Homsu rodili in odraščali med vojno. Mnogi so le 

malo obiskovali šolo in nosijo posledice strahu. Ko je Sandra postala mama, je prišla na 

zamisel: 

SANDRA: Živjo! 
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UČITELJICA IN OTROCI: Dobrodošli! 

SPIKER: Ustvariti zanje dopolnilni pouk. 

SANDRA: To je drugi razred. Začeli so z uro. Gospodična Maraha ostane z njimi ves dan. Je 

šole konec? 

DEČEK: Pri nas se šola konča v sredo. 

DEKLICA: Pri nas še ne. 

SANDRA: Prihajajo iz različnih šol. Nekatere so že končale leto, druge ne. Zdaj vas 

pozdravimo. 

OTROCI: Ciao! 

SPIKER: Otroci predelajo snov, ki se jo učijo v šoli, imajo uro angleščine, psihološko 

podporo. Logoped pomaga tistim, ki zaradi travm jecljajo ali imajo disleksijo. 

SANDRA: V tej četrti je večina sunitov, a tu so tudi alaviti, kristjani več veroizpovedi. 

Medsebojno se spoštujejo in se imajo radi. 

Zelo sem zadovoljna, ko uspemo tem otrokom v tem centru podariti vsaj nasmeh. 

SPIKER: Ulice, po katerih hodim, so bile dolgo teritorij ISIS-a. Prebivalce so izgnale milicije 

ali so pobegnili pred njihovim prihodom. Pripovedujejo mi, da so vojaki ISIS-a zasedli 

njihove domove, spali na njihovih posteljah, odnesli vse, kar so imeli. Samerov dom je eden 

takih. 

SAMER: Nerad vstopim. Tu je bila kuhinja, a kot vidite, ni več ničesar, bilo pa je … Tu je 

bila dnevna soba. To je bila spalnica, kopalnica, kuhinja, še ena soba. 

BOG JE VEČJI. ABU ABDU, KRALJ MITRE. TODA MOČ JE PRI BOGU. 

SAMER: Tu smo živeli. Naše življenje je bilo zelo lepo. Nenadoma vojna. Po enem letu vojne 

smo bili prisiljeni zapustiti to hišo. Vrnili smo se po dveh letih in pol. Spominjam se, ko sem 

prišel sem. V rokah sem imel ključ, da bi odprl vrata. Prišel sem in videl, da ključ ni bil 

potreben, ker ni bilo ne vrat ne oken, ne omar, ne spominov. To je bil hud šok. Hkrati pa sem 

tekel in gledal, če bi našel na tleh karkoli, kar bi me spomnilo na preteklost: sliko, predmet iz 

otroških let. Našel sem nekaj stvari in čeprav so bile ožgane, sem jih vzel s sabo. 

SPIKER: Kaj je najpomembnejše, kar ti je vojna odvzela? 

SAMER: Vzela mi je vse. A ko sem se vrnil domov in videl uničenje, sem pomislil: živi smo in 

lahko vse popravimo. Sredi uničenja nenehno mislim na to, da bo prišlo do vstajenja. Trpeli 

smo križanje, a prepričan sem, da moramo živeti veselje vstajenja. 

SPIKER: Nedaleč od tu je Samer nekega dne srečal nekega moškega. Njegova hiša ni tako 

uničena, rad bi jo popravil, a nima dovolj denarja. Samer mu govori o projektu, pri katerem 

sodeluje. Združenje ponuja tistemu, ki hoče popraviti hišo, ekonomsko podporo in roke, ki so 

pripravljene delati. Z odgovornim za projekt si ogledam, na kakšni točki so dela. 

VODOVODNI INŠTALATER: Tu vidim mlada človeka, ki sta si zavihala rokave. Butros, 

Farid. Oba sta začela vajeniško dobo pred dvema mesecema. Počasi sta postala vedno boljša, 

naučila sta se in zdaj delata zastonj pri tem projektu. 

To je grelnik. Tu prihaja topla voda, ki se ogreje tudi z elektriko. Fadi montira mešalec 

kuhinjskega umivalnika. Farid in Abud sta medtem uredila kotliček. 
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SPIKER: Fantje se učijo obrti in med učenjem pomagajo tistemu, ki bi rad popravil dom. 

VODOVODNI INŠTALATER: Osem se jih uči. Skoraj vsi so študentje. Pomislili smo: če v 

prihodnosti ne bodo našli zaposlitve s svojim študijem, bodo lahko živeli s to obrtjo. 

FANT HIDRAVLIK: Sem študent. Študiram ekonomijo in komercialo. To je prostovoljno 

delo. Všeč mi je bila zamisel in sem hotel pomagati ljudem iz združenja. 

(ploskanje) 

 

Stefania: Menim, da lahko govorim v imenu vseh nas, ki smo bili tam: ne bomo tako lahko 

pozabili teh oseb, teh mladih ljudi, ki ste jih videli. S svojim delom pričujejo o življenju, ki se 

hoče začeti znova: priviti pipo ima prav ta pomen! 

 

8. Potovanje v Sirijo - ALEP 

Stefania: Naša zadnja postaja: iz Homsa smo prišli v Alep. V Alepu smo preživeli popoldne 

in praznični večer v fokolaru, poslušali smo njihove zgodbe. 

 

SPIKER: Sem na poti v Alep. Avtobus vozi po stranski cesti. Vojna v Siriji se še ni končala in 

na glavni cesti še potekajo boji. To sliko sem naredila pred štirinajstimi leti iz trdnjave, 

najvišje točke Alepa. Takoj ko prispemo, prosim Zeno, naj me odpelje tja. 

ZENA: To je zgodovinski del Alepa, najstarejši del, najlepši del (zvok bombe). Si slišala 

bombo? Ta dim je dim bombe, če vidiš. 

SPIKER: Tam, tisti dim ... 

ZENA: Da! 

SPIKER: Boji so v tisti smeri. 

ZENA: Da, tam in tam. 

SPIKER: Nismo daleč. 

ZENA: Ne. 

SPIKER: Pred nami je souk, tržnica v Alepu. Spominjam se zelo velikih obokov, množice, 

trgovin, polnih blaga. 

JALAL: Tu smo, tu se začenja souk starega dela mesta. 

SPIKER: Danes se vračam tja skupaj z Jalalom. V souku je imel trgovino s tkaninami. 

JALAL: Vsak dan sem tu hodil. Vsak dan sem vstopal tu in šel v mojo trgovino. Hodimo po 

najpomembnejšem souku v Alepu in morda najpomembnejšem na svetu v pogledu zgodovine. 

Tu so prodajali hrano, obleko, zlato, okraske. 

Tu niso bile samo najpomembnejše trgovine, ampak tudi najdražje v Alepu. 

To je moja trgovina. Je med najbolj poškodovanimi v mestu. Vsak obok je bil trgovina. Naša 

je bila tu, a zdaj so samo ruševine. 

Glej tole! To je register za račune. Napisane so vrste tkanin, število bal, imena klientov, 

računi, cena, osebe, ki so plačale. To je zadnji datum, ki sem ga napisal pred 

bombardiranjem. 
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Zadnjič sem prišel v souk leta 2013. Odnesel sem nekaj tkanin, registrov in smo odšli od tu. 

Hoteli smo iti iz souka na glavni cesti, a tam so bili uporniki, ki so začeli streljati na nas. 

Pobegnil sem in se skril tja, dokler niso prenehali streljati. Nikoli ne bom pozabil tega 

trenutka, ker se lahko ne bi vrnil domov. 

Kako jim je uspelo uničiti vse to? 

(opomba za prevajalce: Jalal sreča nekega gospoda v souku) 

JALAL: Moja trgovina je bila na območju krojačev. 

Gospod: Iz katere družine si? 

JALAL: Zerez. 

Vstopil sem z njimi in rekel: »Moj Bog, kako je padla ta streha?« 

Gospod: Nastavili so eksploziv … 

JALAL: Postavili so dinamit …  

In tudi ta trgovina, kakšna škoda  ... 

Gospod: Tu so kopali od spodaj… 

JALAL: V ženskem souku popravljajo. Kdo bo popravil naš souk? Priti bo moral OZN.  

To so železne blagajne trgovcev. Vse so odprli. Kako neki? 

(bere napis) Narejeno v Alepu. 

Mislim na to mesto, kakšno je bilo in kakšno je postalo. Nekaj zelo bolečega, kar jokal bi. To 

je zelo velika izguba, nepopravljiva. Mislim na vse, kar smo izgubili, sem izgubil, ves Alep je 

izgubil, vsa Sirija je izgubila. V tej vojni smo izgubili vsi. Ne vem, če je kdo kaj pridobil. Prav 

gotovo ne! 

Vstopamo v fokolar. Ta hiša nas je vedno sprejemala. Za nas je bila zaklonišče, izvir veselja 

med vso vojno. Bila je luč za vse člane Gibanja. 

SPIKER: Fokolar ni nikoli zapustil Alepa. Ostal je tudi v najbolj temnih trenutkih vojne. 

Osem dolgih let. 

FREDY: Uporniki so bili precej blizu. Enkrat so prišli do tega vrta, tu zunaj. Seveda nas je 

bilo strah, kot vse ljudi, skrili smo se v kopalnico, a hvala Bogu, tam niso ostali dolgo. Bil je 

čas, ko se stanje ni in ni boljšalo, vsak dan so bile bombe in zjutraj sem si mislil: nimam želje, 

da bi vstal, a znotraj si rečem: so ljudje, ki prejemajo moč tudi od nas. To nam pomaga, da 

pomislimo: ne, hočem začeti znova, se narediti močnega, ker to pomaga drugim, da so močni. 

MLAD MOŠKI: Ko je bila vojna najhujša in je bilo veliko bomb, smo čutili, da nas duši, ker 

smo vedno v hiši in se bojimo, da se nam bo kaj zgodilo. Prihajali smo v fokolar, otroci so se 

igrali, mi smo se pogovarjali s fokolarini in ta pogovor nam je vračal mir. Ko smo čutili, da 

nam primanjkuje zraka, nam ni preostalo drugega, kakor da pridemo v fokolar. 

SPIKER: Lahko kdaj ozdravimo od vojne? Ne vem. Nekega dne bodo hiše, ulice in tržnice 

znova stale. Morda bodo ruševine v duši ostale. 

Videla sem rane Sircev, a tudi moč, s katero so skupaj in poskušajo zdraviti drug drugega. 

(ploskanje) 

 

9. Pogovor z Mario Voce (Emmaus) 
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Stefania: Emmaus, videli smo te zgodbe in ti si med potovanjem obiskala te kraje, spoznala te 

ljudi. 

Jean-Paul: Ko sem videl vse te stvari, razmišljam, da je bilo zelo veliko trpljenja, da je bilo 

premočno. Vendar je očitno, da so ljudje močni, saj so se lahko tudi nasmehnili, peli. Spomnil 

sem se, da se je Gibanje fokolarov rodilo med vojno, da se je rodilo veliko upanje, kot je to 

Gibanje, za svet, ko se je vse rušilo. 

 

Emmaus: Tako je! Res je tako. Zahvaljujem se, ker sem lahko znova videla te kraje, te osebe, 

ki nas morda tudi gledajo, poslušajo. Zato jih še enkrat pozdravljam. 

Kaj naj rečem? Da, tako je. Chiara nam je povedala: nič dobrega ne naredimo brez križa. To 

se mi zdi očitno, ničesar dobrega ne moremo narediti brez križa. Toda to pomeni: če ljubimo 

ta križ, če uspemo živeti ta križ v ljubezni, z ljubeznijo, ko gledamo drug na drugega kot na 

brata, lahko naredimo nekaj dobrega, zelo dobrega. Prav to odnašam s seboj kot nauk ob 

spoznavanju teh ljudi, krajev, iz potovanja v Sirijo; nosim s seboj vizijo upanja, vizijo 

življenja, ki zmaga, ki vedno zmaga. Vsi ti otroci, ki so se igrali sredi ruševin, še naprej so se 

igrali, čeprav sredi ruševin, toda bili so veseli, srečni, živeli so. Ali tisti, ki so ustvarili 

trgovinico v hiši, ki ne obstaja več, v sobi, ki ni več to, nima niti vrat, a začeli so nekaj 

prodajati. 

Govorila sem: Tu je življenje, tu je življenje! 

Zato odnašam s tega potovanja prav to, da je vstajanje; da, gremo preko križanja, kakor je 

povedal tisti fant, gremo preko križanja, a obstaja vstajenje in vstajenje je tisto nekaj dobrega, 

kar se rojeva iz križa, nekaj več, kar lahko pride od križa. Zato je veliko upanje in velik 

poduk. 

Vsak izmed nas se mora soočati z majhnimi in velikimi bolečinami po vsem svetu, ne samo v 

Siriji, ne samo v Libanonu. A če vsako od teh bolečin naredimo za priložnost za rast v 

pogledu ljubezni drug do drugega, se lahko rodi novi svet, nova družba, novo življenje, ki se 

rodi iz smrti. 

To prinašam s seboj od tam. 

Jean-Paul: Hvala! (ploskanje) 

Preden končamo in ker vemo, da si bila velikokrat v Libanonu, bi se vrnil k svojemu 

Libanonu z zadnjim vprašanjem. Vemo, da je Janez Pavel II. rekel, da Libanon ni samo 

država, da je sporočilo. Kakšno sporočilo za svet je Libanon? 

Emmaus: Sporočilo edinosti, sporočilo, da je edinost možna ne glede na vse različnosti. To 

sporočilo. In to je tudi zato, ker smo to videli tam. Ko smo bili tam, smo odkrivali potem, ko 

nas je sprejela skupina oseb, s katerimi smo se dobro počutili, bila je velika skladnost, velika 

vedrina, velika medsebojna ljubezen. Odkrili smo, da je eden pripadal eni skupnosti, drugi 

drugi, ena je imela pozitivno izkušnjo, drugi negativno izkušnjo, eden je trpel, druga je manj 

trpela. A med njimi je bil odnos med njimi, ki jih je močno povezoval. V tem je bilo vidno 

sporočilo, ki ga lahko Libanon prinaša. 
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Potem tudi močna cerkev, antična cerkev, cerkev, ki je od vedno živela v tej državi in je 

pognala korenine na način, da je ne more nobeno nasprotovanje uničiti. To sporočilo možnosti 

nadaljevanja življenja v teh okoliščinah v državi, ki se je znova dvignila iz vojne, v državi, ki 

je očitno cvetoča, v državi, ki lahko ponudi in daje veliko možnosti tudi svojim sosedam, v 

Siriji, v kateri zdaj še vedno trpijo, sem videla možnost, da rečemo svetu: sovraštvo lahko 

spremeni brate v sovražnike, a ljubezen lahko spremeni sovražnike v brate. In to je največja 

stvar! 

Zato je sporočilo tole in to je možno, ker so uspeli, mi smo to videli. Oni pravijo svetu: mi 

smo uspeli, je možno. Tako lahko Libanon in ves Bližnji vzhod daje svetu nauk in pomoč, da 

bi ustvarjali povsod edinost ne glede na težave. 

Jean-Paul: Hvala, hvala! (ploskanje) 

Stefania: Hvala, Emmaus, hvala! (ploskanje) 

 

10. Sklep 

Stefania: Prišli smo do konca spletne povezave, a radi bi povedali obvestilo, preden se 

pozdravimo. Izvedeli smo, da so imeli nekateri težave predvsem na začetku. Čez slabo uro bo 

na spletni strani možno videti celo povezavo, tako jo boste lahko videli. 

Znova se vidimo 28. septembra ob 20h na naslednji spletni povezavi. Pozdravimo se. Pozdrav 

vsem! Hvala, ciao! 


