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Sveto pismo po koščkih, a vztrajno slika 
Boga, ki človeku odpušča njegove grehe. 
Pa ne, da bi se Bog postavil na ogled in bi 
brezosebno kot kakšen avtomat v zameno 
za drobiž delil odpuščanje. Pač pa vztrajno 
poudarjanje božjega usmiljenja zmanjšuje 
in lahko odpravi naš strah pred Bogom, 
pravičnim sodnikom, ki naše grehe kaznuje 
s sorazmerno kaznijo: »Usmiljen in milo-
stljiv je Gospod, z nami ne ravna po naših 
grehih, ne vrača nam po naših krivdah« (Ps 
103,8.10). Čim večja je naša krivda, tem bolj 
nas Bog vabi, da mu jo izročimo, saj nam jo 
želi odvzeti: »On odpušča vso tvojo krivdo, 
ozdravlja vse tvoje bolezni« (Ps 103,3).
Po drugi strani pa poudarjanje božjega usmi-

ljenja človeku noče dajati potuhe, da bi tako 
postal brezbrižen do lastnih grehov. Zgodba 
božjega odpuščanja se začenja v človeku, ki 
se kesa storjenih neumnosti ali brezglavega 
opuščanja danih priložnosti. Človek v svo-
jem obračanju na Boga naleti na odpuščajo-
čega Stvarnika, če mu le pokaže skesanost in 
prizna potrebo po odpuščanju: »Skesan duh 
naj bo moja daritev, skesanega in ponižnega 
srca, o Bog, ne zametuješ« (Ps 51,19). Izaija 
je eden mnogih, ki so okusili korenitost 
odpuščanja: »Vrgel si za svoj hrbet vse moje 
grehe« (Iz 38,17). Prerok pričuje, da Bog našo 
prošnjo za odpuščanje jemlje resno. Izpo-
vedani grehi tako ne obstajajo več: »Če pa 
svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil 
in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in 
pravičen« (1 Jn 1,9). Dosti bolj kot vzbujanje 
slabe vesti Sveto pismo izraža željo, da bi se 
spreobrnili in postali boljši ljudje: »Vendar 
si z vsemi usmiljen, ker moreš vse, ljudem 
pa grehe odpuščaš zato, da bi se spreobrni-
li« (Mdr 11,23). Ne samo, da je Bogu mar za 
nas; želi nam predvsem, da bi živeli, in sicer 
v polnosti. »Toda ti prizanašaš vsemu, ker 
je tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja« (Mdr 
11,26). JANEZ RUS

ROZINE

Odpuščeno mi je!
Bog, ki mi odpušča, daje življe-
nju zagon in barvitost

12. in 13. novembra 2011 se v Planini pri Postoj-
ni obeta duhovni vikend za študente in srednješolce. 
Zanimala nas bodo moško-ženska vprašanja, spraševali, 
pogovarjali, poslušali in pričevali bomo o teologiji 
Ljubezni. O moških in ženskah nam bodo kaj zanimi-
vega povedali pari, zakonci in posvečene osebe, teorijo 
bomo lahko v prakso prenesli v zanimivih delavnicah, 
svoje duhovno življenje pa še podkrepili ob poslušanju 

pričevanj, adoraciji in slavilnih molitvah. Poskrbljeno bo tudi za »Night fever«, 
sprehod v naravi ter »ne-naključna« srečanja in pogovore. Prijave in informaci-
je prek teologijaljubezni@yahoo.com. Več informacij na www.e-mladi.si.

Študentje pedagoških smeri vabljeni v študentsko skupino BODOČI 
PEDAGOGI. Srečanja bodo vsak torek zvečer ob 19.30. Uvodno sre-
čanje bo v torek, 25. oktobra, pri Sv. Jožefu v Ljubljani. Skupino bo 
vodil p. Silvo Šinkovec.

Iskreni.net vabi k vpisu v program »Teologija telesa I: Pot v srce«. Tečaj obsega 
sedem srečanj, v katerih boste celovito spoznali teologijo telesa papeža Janeza 
Pavla II. Primeren je tako za samske kot pare. Tečaj bo v Ljubljani, prvo sreča-
nje bo v četrtek, 24. novembra. Prijave sprejemamo le do zapolnitve prostih 
mest.
Pare pa vabijo tudi k vpisu v jesenski termin e-priprave na zakon. E-priprava 

traja štiri mesece (začetek 28. oktobra) in je sestavljena 
iz sodelovanja v internetni skupini ter skupnega viken-
da v živo (od 6. do 8. januarja 2012). Vodijo jo zakonski 
pari voditelji in duhovni spremljevalec. Po opravljeni 
pripravi dobite uradno potrdilo, ki ga potrebujete za 
cerkveno poroko. Prijave in informacije: www.iskreni.
net, info@iskreni.net ali 0590/20-000.

PLJUSKANJE

Jezik se zdi preprost, vendar 
avtor skozi zgodbo vpeljuje 
mnogo globokih misli in 
provokativnih vprašanj. 

Jezik je res preprost, vsakdanji, a 
zgodba in Leova razmišljanja pred 
bralca postavijo zelo globoka vpra-
šanja. V knjigi ni izrazitih odgovo-
rov, je le zgodba šestnajstletnega 
Lea, ki je naredil nekaj korakov 
na svoji poti rasti. Eno glavnih 
vprašanj zadeva Leovo vstopanje 
v resničnost, ki v njegovih očeh 
predstavlja grožnjo, zato napenja 
vse moči, da bi jo premagal z ideali, 
s sanjami. Ključen trenutek zanj je, 
ko spozna, da je vprašanje napačno 
zastavljeno. Ne gre za to, ali bodo 
zmagale sanje ali resničnost, tem-
več za to, ali mu bo uspelo uresni-
čiti svoje sanje. Življenje zato ni 
več na splošno »nepravično«, saj 
ima človek možnost, da svobodno 
odgovarja na njegove izzive.

Kaj pa njegovi dvomi o Bogu 
– ali odraste tudi na tem 
področju?

Leo se sprva bori z Bogom. Po-
membno pa je, da do njega ne more 
biti indiferenten. Za Lea Bog ali je, 
kadar je življenje lepo, ali pa ga ni, 
kadar življenja ne razume. Šele 
ob Beatrice spoznava, kaj zares 
pomeni zaupati v Boga. Bog daje 
edini odgovor na izziv smrti. Leo v 
odnosu do Boga ne doseže take zre-
losti. Njegove misli o Bogu so tudi 
na koncu romana še bolj skromne, 
je pa res, da se ne bori več, temveč 
išče pomoč. Lahko upamo, da bo 
postopoma naredil še kakšen ko-
rak k Bogu, ki mu bo pomagal sto-
pati v realnost.

Leo v resnici ni navaden 
šestnajstletnik. Njegove 
misli presegajo doživljanja 
prijateljev. A glede na odzive 
se mladi kar prepoznavajo v 
njem. Ali potrebujemo več 
knjig, ki bi tako jasno opi-
sale mladostnikovo dušo?

Ko sem prebiral napovednik, sem 
se ob prvem stavku spraševal: »Ali 
je Leo res običajen šestnajstletnik 
ali je nekaj posebnega?« Vpraša-
nje je bolj zapleteno, kot je videti 
na prvi pogled. Nekateri pravijo, 
da je Leo idealiziran šestnajstle-
tnik, da gimnazijci na splošno ne 
razmišljajo tako. D'Avenia pa pri 
pogovorih o romanu vedno zno-
va prebira sporočila, ki mu jih 
pošiljajo njegovi dijaki in mladi 
bralci. V njih izražajo globoke mi-
sli in resna življenjska vprašanja. 
Seveda so pri mladih tudi trenutki, 
ko divjajo in trosijo svojo energijo. 
Toda D'Avenia se bori pred tem, da 
bi mlade vse povprek tlačili v neke 
stereotipe. Ali je torej Leo poseben? 
Do neke mere seveda, drugače ne 
bi bil glavni junak romana. Nje-
govo posebnost predstavljajo do-
godki, ki so se mu zgodili, in nje-
gova odprtost, da se jim je pustil 
oblikovati. Leo ni zgleden zaradi 
svoje dobrote ali sposobnosti, tem-
več zato, ker se je pustil oblikovati 
resničnosti. 

Komu bi knjigo priporočili? 
Knjigo priporočam mladim, ker se 
vse dogaja v njihovem svetu, nato 
pa staršem in vzgojiteljem, ki bodo 
na mnogih mestih v knjigi našli 
zelo jasno zapisano, kako njihovo 
vzgojo in svet okoli sebe doživljajo 
»njihovi« mladi ter kaj jim zares 
veliko pomeni.   

URŠKA HRAST

Strast je rdeča, 
molk je bel …
Roman Bela kot mleko, rdeča kot kri, prvenec Alessandra 
D'Avenie, je izšel v slovenščini.

Mlad, dobrih 30 let star itali-
janski profesor Alessandro 

D'Avenia se je v svojem prvencu 
z naslovom Bela kot mleko, rdeča 
kot kri odlično vživel v mlado naj-
stniško dušo. Življenje 16-letnega 
Lea se namreč večinoma giblje med 
dvema skrajnostma, med belo in 
rdečo. In je vse prej kot enostavno. 
Njegovi dnevi so mešanica čustev, 
barv, hotenj, preobratov … Danes 
je na vrhu, jutri na dnu. Vsakdo, ki 
je že šel skozi puberteto, to razu-
me, kajne?

Lea spremljamo zgolj eno šolsko 
leto, vendar v tem času premosti 
ogromno življenjskih preizkušenj. 
»Rodil sem se prvi dan šole, od-
raščal in dozorel sem v samo 200 
dneh.« Sprva se zdi običajen gim-

nazijec, ki živi za nogometne zma-
ge svojih Piratov, drvenje s petdeset 
kubičnim mopedom, brskanje po 
spletu in … se kot Dante zaljubi v 
Beatrice. Dan je popoln, če lahko 

le za delček sekunde pred poukom 
uzre njene rdečkaste lase in zelene 
oči. Šola je daleč od njegovih pri-
oritet, vse dokler ne dobi novega 
učitelja za filozofijo in zgodovino. 
Ta skuša na svoje učence prenesti 
strast do življenja, ne zgolj nove 
učne snovi. Odpor, ki ga čuti Leo do 
učitelja, sam ga imenuje Sanjač, se 
stre skoraj v trenutku, ko se sooči 
z novico: telesce njegove nesojene 
ljubezni se bori z levkemijo … Kar 
naenkrat se mora spopasti z belo 
bolečino, najti moč, upanje in vero 
v dokončanje tega boja. MORA ji 
že enkrat povedati, da je prav ona 
njegovo življenje, srce, sreča, nje-
gova rdeča!

Na poti uresničevanja sanj mu 
pomagajo predvsem njegova prija-
teljica Silvia, angel, ki mu ponudi 
ramo v vsakršni situaciji, Sanjač 
in sprva prezaposleni oče, ko mu 
nekega dne prizna, da je tudi sam 
prestajal razburkano odraščanje na 
poti svobodnih odločitev in odgo-
vornih dejanj.

Čim bolj zgodba drvi proti kon-
cu, tem več sprememb v dojemanju 
in rasti glavnega protagonista je 
opaziti – prvi dvom o življenju in 
Bogu, ki dopušča takšno trpljenje, 
nato vprašanje morale in pravič-
nosti, na koncu pa je treba sprejeti 
življenje tako, kot je – belo, rdeče, 
srebrno, črno, modro – odvisno, kaj 
hočeš videti.

Delo je za zdaj izšlo v osmih je-
zikih. Razgrabili so ga predvsem 
mladi, njihovi starši, učitelji in 
vzgojitelji. Zakaj razgrabili? Mor-
da prav zato, ker je D'Avenia v ro-

manu uporabil resnično 
zgodbo nekega dekleta 
po pripovedovanjih di-
jakov, ki jih je sam pou-
čeval. Roman je tudi na 
seznamu besedil pri ita-
lijanski splošni maturi 
za prihodnje leto.
In da ne pozabim na iz-
redno zanimiv konec 
– končno avtor, ki se 

zahvali bralcu, da je prišel do za-
dnje pike! 

KLEPET S PREVAJALCEM

Slovenski prevod in bogata spre-
mna beseda sta delo Jožefa Janka 
Pirca, ki je z veseljem spregovoril 
o knjigi.

Kakšni so bili občutki ob 
prvem stiku z besedilom?

Najprej me je presenetil sodoben 
in tekoč jezik, poln slikovitih pri-
spodob. Ali mi je uspelo poleg vse-
bine vsaj delno prenesti tudi slog, 
bodo ocenili bralci. Kot prevajalec 
pa sem se še bolj podrobno srečal 
z besedilom ter dogodke in osebe 
postopoma vzel za svoje sopotni-
ke. Večkrat sem se spomnil na svo-
je doživljanje, ko sem bil sam v tej 
starosti, in se čudil nad pristnostjo 
v pripovedi tega avtorja. 
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D'AVENIA V ROMANU 
UPORABIL RESNIČNO 
ZGODBO DEKLETA PO PRI-
POVEDOVANJIH DIJAKOV, 
KI JIH JE SAM POUČEVAL.

BOŽJE USMILJENJE ČLOVEKU 
NOČE DAJATI POTUHE, 
DA BI POSTAL BREZBRIŽEN.


