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Del moje življenjske zgodbe je tudi surova in 
brezobzirna vojna v Bosni ob razpadu nekdanje 
Jugoslavije. Vsaka vojna na splošno razgalja re-
snico o človekovem grešnem stanju in na različ-
ne načine zaznamuje tiste, ki doživijo to tragično 
izkušnjo. Medtem ko vojne razmere pri nekaterih 
razvnemajo najnižje in najtemnejše strani člo-
veške narave, pa druge spodbudijo, da začnejo 
globlje razmišljati o (ne)smislu vojne, predvsem 
pa o namenu in smislu človeškega obstoja. Pri 
meni so doživetja v tej vojni v marsičem teme-
ljito spremenila moje videnje sveta in mojega 
mesta ter moje vloge v njem. Iz osebnih izkušenj 
sem globlje spoznal Boga, čigar usmiljena roka 
me je večkrat rešila gotove smrti; pritegnil me je 
k sebi in mi pomagal spoznati, za kaj je resnično 
vredno živeti – in tudi umreti.

Ivo Anđelić
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Dragi bralec,

pred tabo je moja življenjska zgodba. Njen del je 
tudi surova in brezobzirna vojna v Bosni ob razpa-
du nekdanje Jugoslavije.

Vsaka vojna na splošno razgalja resnico o člo-
vekovem grešnem stanju in na različne načine za-
znamuje tiste, ki so doživeli to tragično izkušnjo. 
Medtem ko vojne razmere pri nekaterih razvnema-
jo najnižje in najtemnejše strani človeške narave, 
pa druge spodbujajo k temu, da začnejo globlje 
razmišljati o (ne)smislu same vojne, predvsem pa 
o namenu in smislu človeškega obstoja. Kar se tiče 
mene – doživetja v tej vojni so v marsičem temeljito 
spremenila moje videnje sveta in mojega mesta ter 
moje vloge v njem. Iz osebnih izkušenj sem globlje 
spoznal Boga, čigar usmiljena roka me je večkrat 
rešila gotove smrti; pritegnil me je k sebi in mi po-
magal spoznati, za kaj je resnično vredno živeti in 
tudi umreti.

Rad bi poudaril, da z besedo »nasprotnik«, ki 
sem jo uporabil pri opisovanju vojnih dogodkov, ki 
sem jih bil deležen, nikakor ne mislim, da imam 
sam kogar koli za nasprotnika, kaj šele za sovra-
žnika, uporabil sem jo preprosto z namenom, da 
lahko opišem dejstvo, da sta v vojni, žal, vedno naj-
manj dve nasprotni strani.

Ivo Anđelić
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1

MOJe OTROŠTVO

S 
pomini	 na	 otroštvo	 nas	 spremljajo	 vse	 ži-

vljenje;	moji	segajo	več	kakor	štirideset	let	na-
zaj, ko sem bil star šest ali sedem let, in so tako 
živi,	kakor	da	so	se	zgodili	pred	nekaj	dnevi.
Rodil	sem	se	v	kmečki	družini	kot	drugi	od	

štirih	sinov	v	vasi	Vrbovac	blizu	mesta	Odžak	
v Bosanski Posavini. V vasi smo se vsi poznali 
med	 seboj.	 Vedeli	 smo,	 s	 čim	 se	 kdo	 ukvarja,	
kakšen	 je	 in	 katere	 težave	 ima	 v	 družini.	 Va-
ščani	 smo	bili	 zelo	 povezani	med	 seboj,	 drug	
drugemu smo pomagali pri obdelovanju zemlje 
in	drugih	kmečkih	opravilih.
Oče	 je	bil	marljiv	poljedelec	 in	živinorejec,	

ki je redil junce in svinje za prodajo. Veliko je 
delal	 in	večji	del	dneva	preživel	na	njivi	ali	v	
hlevu,	 zato	 je	največje	breme	naše	vzgoje	no-
sila	mati.	Ob	večerih	se	je	po	napornem	dnevu	
rad igral z nami otroki; to so bili za nas prije-
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tni in nepozabni trenutki. Spoštovali smo ga in 
imeli radi. Vendar smo se tudi bali, kaj se bo 
zgodilo,	 ko	mu	 je	mama	 zvečer	 povedala,	 kaj	
smo	naredili	slabega	čez	dan.	Za	kazen	nas	ni	
tepel,	dovolj	je	bilo,	če	nas	je	okregal	ali	samo	
strožje	pogledal.

Spomnim se, da smo bili enkrat v poletnem 
času,	med	počitnicami,	ko	sem	bil	star	sedem	
let,	preveč	razigrani.	Nekaj	smo	se	prerivali	-	in	
razbili okensko šipo. V preostanku dneva smo 
mamo	 ubogali	 v	 vsem	 in	 jo	 prepričevali,	 da	
ne	bi	tega	povedala	očetu,	vendar	mu	je	kljub	
temu.	Ko	nas	je	oče	zvečer	malo	oštel,	sem	se	
od	strahu	kar	polulal	v	hlače.	

Mati je bila blage in prijazne narave ter je 
vedno	našla	čas,	da	je	prisluhnila	drugim	in	jim	
po	svojih	močeh	pomagala.	Njeno	največje	ve-
selje	so	bili	vera	v	Boga,	njen	mož	in	njeni	sino-
vi.	Bila	je,	žal,	slabega	zdravja.	Imela	je	sladkor-
no	bolezen,	visok	krvni	tlak,	težave	s	srcem,	s	
ščitnico	in	z	ledvicami	ter	še	več	drugih.	Zaradi	
bolečin	je	pogosto	jokala,	kar	je	sicer	poskušala	
skriti	pred	nami	otroki.	Nad	našim	veselim	in	
brezskrbnim otroštvom se je kot temna senca 
vila	žalost	zaradi	mamine	bolezni	in	njenih	solz,	
ki	jih	tedaj	nismo	razumeli.	Tolažbo,	pomoč	in	
oporo je iskala pri Bogu. Kljub stalni slabosti in 
bolečinam	je	ob	nedeljah	redno	hodila	v	cerkev	
k	maši.	Tudi	nas	je	že	kot	majhne	vodila	s	seboj.	
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V spominu so mi ostali zlasti odhodi v cerkev 
v	materinem	rojstnem	kraju.	Na	zidovih	so	bili	
naslikani	 prizori	 križevega	 pota,	 to	 so	 zadnji	
dogodki	iz	Jezusovega	življenja.	Opazoval	sem	
jih s strahospoštovanjem in bil ganjen zaradi 
Jezusove ljubezni do nas ljudi.

Mati si nas je prizadevala vzgojiti v poštene 
in	 častne	 ljudi,	 ki	 bodo	pripravljeni	 pomagati	
drugim ter bodo zvesti Bogu. Posebno si je pri-
zadevala, da ne bi bila pristranska. Kadar smo 
naredili	 kaj	 slabega,	 je	 rekla:	 »Četudi	 gre	 za	
moje	oko,	če	ni	dobro,	pač	ni	dobro.«	S	tem	nam	
je	želela	povedati,	da	nas	bo	kaznovala,	čeprav	
nas ima rada. Trudila se je, da ne bi spregledala 
naših slabih dejanj, saj bi to škodovalo razvoju 
naših	značajev.	Skoraj	vsak	večer	ji	je	uspelo,	da	
nas	je	zbrala	k	večerni	molitvi.
Naučila	nas	 je	pesem,	ki	 smo	 jo	ponavljali	

pred spanjem in jo še danes pogosto zapojem: 
»Zdaj	počivat	se	odpravljam,	ker	se	je	spustila	
noč,	zadnjo	misel	še	izrečem:	dragi	Jezus,	lahko	
noč.«

Mati mi je zelo zgodaj vcepila ljubezen do 
knjige.	Brž	 ko	 sem	se	naučil	 brati,	mi	 je	 dala	
brati zgodbe iz katoliškega koledarja. Rad sem 
bral	tudi	življenjepise	svetnikov,	ki	so	name	na-
redili	globok	vtis.	Želel	sem	si	jim	postati	po-
doben,	ker	sem	čutil,	da	je	velika	čast,	če	nekdo	
žrtvuje	 svoje	 življenje	 za	 vero.	 Z	 zanimanjem	
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sem	 prebiral	 tudi	 skrajšano	 različico	 Svetega	
pisma s slikami. Še vedno se spominjam Je-
zusovih prilik iz evangelijev, zgodbe o Davidu 
in Goljatu ter še drugih. Kasneje, v najstniških 
letih,	 sem	postal	pravi	 knjižni	molj.	Bral	 sem	
različne	 romane,	 basni,	 pravljice,	 pustolovske	
zgodbe, zlasti o kavbojih in Indijancih, kakor 
tudi stripe in revije za mlade. 
Z	nami	je	živela	tudi	babica	po	očetovi	stra-

ni.	Bila	je	pobožna	in	kadar	je	imela	priložnost,	
je	vedno	molila	rožni	venec,	 tako	da	 je	odšte-
vala	 kamenčke,	 nanizane	 na	 vrvici	 okoli	 rok.	
Skozi	 življenje	 se	 je	 težko	 prebijala,	 saj	 je	 po	
dedkovi smrti ostala sama z desetimi otroki, 
povrhu	pa	je	bila	tisto	leto	v	deželi	lakota.	Hra-
ne	je	imela	komaj	toliko,	da	je	preživela	otroke.	
Imela	je	življenjsko	modrost,	ki	jo	je	pridobila	
med	pomanjkanjem	in	težavami	v	življenju.	Vsi	
smo jo cenili in spoštovali, ker je bila vredna 
zaupanja. K njej so prihajali mladi in stari iz 
naše	mnogoštevilne	družine	in	tudi	drugi,	ka-
dar	so	imeli	težave.	Potožili	so	ji	o	svoji	stiski	
in dobili od nje nasvet ali ohrabritev. Vsakomur 
je prisluhnila in ga poskušala razumeti, zaupa-
ne	skrivnosti	pa	je	vedno	obdržala	zase.	Kadar	
smo	otroci	izdali	čigavo	skrivnost,	nas	je	ošte-
la: »Butec, zakaj moraš vsakomur povedati, kar 
veš!«	Danes	se	pogosto	spomnim	teh	njenih	be-
sed.
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Bratje	smo	bili	med	seboj	zelo	različni.	Vsak	
od nas je imel svoje zanimanje in navade, ven-
dar smo se imeli radi in se dobro razumeli. Sta-
rejši brat Petar je najraje igral nogomet. Mlajši 
brat	Anto	je	imel	rad	naravo	in	živali,	tako	da	
se	je	pogosto	zadrževal	v	gozdu	in	ob	nedeljah	
hodil	skupaj	z	lovci	na	lov.	Najmlajši	brat	Miro	
je	bil	zelo	družaben.	Zelo	rad	je	vozil	traktor	in	
se	nasploh	zanimal	za	stroje,	s	katerimi	je	oče	
delal na polju.
Starši	 so	 nas	 od	mladih	 nog	 skušali	 izuči-

ti za koristno delo, pri tem pa smo bili v stiku 
z	naravo	 in	 domačimi	 živalmi.	Nikoli	 nam	ni	
bilo	dolgčas,	saj	smo	poleg	šolskih	obveznosti	
pomagali pri delu v hiši, v hlevu, na polju ali 
v	sadovnjaku.	Čeprav	smo	želeli	 čim	več	časa	
preživeti	v	 igri	z	drugimi	otroki	 in	smo	imeli	
obveznosti	za	nekaj	nezaželenega,	smo	jih	vse-
eno opravljali iz ljubezni in s spoštovanjem do 
staršev.
V	soseščini	smo	imeli	mnogo	vrstnikov,	tako	

da	smo	imeli	družbo	za	igro,	kadar	koli	smo	bili	
prosti.	Zlasti	smo	radi	nabirali	sadje	v	opušče-
nih	 sadovnjakih	v	bližnji	okolici	 –češnje,	hru-
ške in marelice.
Včasih	 smo	 zavidali	 nekaterim	 otrokom	 iz	

soseščine,	 ker	 so	 imeli	 več	 prostega	 časa	 za	
igro.	Njihovi	očetje	so	delali	v	tujini,	večinoma	
v	Avstriji	ali	Nemčiji,	matere	pa	jih	niso	mogle	
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same dovolj disciplinirati. Kadar zdaj razmi-
šljam o tem, razumem, da smo imeli prednost v 
primerjavi	z	njimi,	saj	smo	odraščali	z	očetom,	
ki	nas	je	učil	koristnega	dela.	Obvarovani	smo	
bili	mnogo	slabega,	kajti	očeta	smo	imeli	radi	
in spoštovali njegovo veljavo. Mnogi mladeni-
či,	 ki	 so	 odrasli	 brez	 očeta,	 so	 pridobili	 slabe	
navade,	 popivali,	 kadili,	 živeli	 v	 brezdelju	 in	
lenobi. 
Oče	je	pogosto	najel	dninarje	iz	naše	ali	so-

sednje	vasi.	Običajno	so	prišli	okopavat	ali	trgat	
koruzo, obirat slive ali kaj drugega ali pripra-
vljat drva. Otroci smo pogosto delali z njimi del 
dneva,	kolikor	so	nam	to	pač	dovoljevale	šolske	
obveznosti.	To	 so	bila	 zanimiva	doživetja.	Če-
prav	je	bilo	delo	naporno,	smo	od	teh	mož	sli-
šali	zanimive	življenjske	zgodbe.	Vsakdo	izmed	
njih	je	imel	značilne	navade	in	govorne	izraze,	
kar smo otroci hitro spoznali in si zapomnili.

Tako so minevali dnevi mojega otroštva med 
igro,	delom,	učenjem	in	druženjem	s	sorodniki	
in	vrstniki	iz	soseščine.	Iz	leta	v	leto	sem	se	po	
malem navadil opravljati naloge, ki so mi jih 
nalagali starši in šola, in se tako pripravljal za 
večje	obveznosti	in	dolžnosti,	ki	mi	jih	bo	nalo-
žilo	življenje.
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2

isKanJe

V 
 prvih letih osnovne šole nisem veliko obe-

tal.	 Sprva	 sem	 razrede	 izdelal	 s	 povprečnim	
uspehom.	Napredek	sem	pokazal	šele	v	šestem	
razredu, in sicer zaradi neke sošolke, ki je bila 
odličnjakinja.	Ker	mi	je	bila	všeč,	sem	se	začel	
bolj	 zavzeto	učiti,	 da	bi	na	 ta	način	pritegnil	
njeno	pozornost.	Ker	sem	bil	preveč	sramežljiv,	
sem se ji bal povedati in pristopiti k njej. Od 
sošolcev	je	slišala,	da	mi	je	všeč,	vendar	ni	ni-
koli pokazala kakšne naklonjenosti do mene. 
Napredek	 se	 je	 nadaljeval	 v	 srednji	 tehnični	
šoli,	kjer	sem	se	marljivo	učil	in	dosegel	odli-
čen	uspeh.	Želel	sem	pridobiti	čim	več	znanja.	
Tedaj	se	nisem	zavedal,	čemu	sem	na	svetu,	kaj	
želim	v	življenju,	 zato	niti	nisem	 imel	 jasnih	
načrtov	za	prihodnost.	Kot	večina	mladih	sem	
šele iskal svoj prostor pod soncem in smisel 
življenja.
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Moji vrstniki so iskali zabave in škodljive 
užitke	ter	želeli	sebi	in	drugim	pokazati,	koli-
ko	so	že	odrasli	in	česa	vse	so	sposobni.	Skoraj	
vsak	večer	so	kadili,	popivali	in	iskali	vznemir-
jenje	 in	 zabavo.	Ker	 sem	bil	 v	 njihovi	 družbi,	
sem zaradi njihovega vpliva tudi sam poskušal 
tako	živeti,	da	me	ne	bi	izločili	iz	svoje	družbe.	
Ampak	mene	to	ni	osrečevalo	niti	veselilo.	
Zaradi	obilo	domačih	in	šolskih	obveznosti	

se	z	njimi	nisem	družil	vsak	večer,	marveč	 le	
ob koncu tedna in praznikih. Po takšnih trenut-
kih,	 ki	 sem	 jih	preživel	v	diskoteki	ob	hrupni	
glasbi in cigaretnem dimu ter v poskusih, da 
si	najdem	dekle,	se	mi	je	bilo	še	težje	vrniti	k	
vsakdanjim obveznostim. Bil sem oropan du-
ševnega	miru,	v	srcu	pa	sem	občutil	nekakšno	
praznino.	Čeprav	sem	kot	dober	katoličan	redno	
hodil	v	cerkev	ob	nedeljah	in	občasno	bral	Sve-
to	pismo,	sem	v	srcu	čutil	duhovno	žejo	in	pra-
znino, ki je moje tedanje verovanje in cerkveno 
izročilo	nista	mogli	zapolniti.	
Tisti	 čas	mi	 je	 sošolec	 dal	 v	 branje	 knjigo	

o budizmu. Bila je prav tisto, kar sem menil, 
da potrebujem, vsaj takrat se mi je tako zdelo. 
Bral sem jo z velikim zanimanjem in iskal tudi 
drugo literaturo s podobno vsebino. V meni se 
je	porodila	želja	po	popolnosti.	Hrepenel	sem,	
da bi dosegel popoln mir in popoln nadzor nad 
svojimi	 mislimi	 in	 čustvi.	 Navdušen	 sem	 bil	
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nad	Budovim	videzom	–	nad	nekakšno	blaženo-
stjo	in	radostjo	na	njegovem	obrazu.	Začel	sem	
izvajati tako imenovane duhovne vaje, ki sem 
jih odkril v teh knjigah: meditiral sem s prekri-
žanimi	nogami	 in	 izvajal	 razne	položaje	 joge.	
Verjel sem, da bom tako dosegel stanje nirva-
ne	(prenehanje	zemeljskih	želja)	kakor	Buda,	če	
bom le vztrajen in discipliniran. 

Pogosto sem se umaknil na osamljen pro-
stor, najpogosteje v gozd, in tam meditiral. 
Zaradi takšnega vedenja so me sorodniki in 
sosedje	 imeli	 za	 čudnega.	 Čeprav	 sem	 ravnal	
natančno	po	navodilih	iz	teh	knjig,	nisem	našel	
tistega	miru	 in	 zadovoljstva,	 ki	 sem	 ju	 priča-
koval. Postal sem samo še bolj nezadovoljen in 
razočaran.	To	je	spoznal	tudi	moj	oče,	zato	mi	je	
nekoč	zaskrbljen	dejal:	»Moj	sin,	ničesar	nimaš	
od	teh	knjig,	samo	zaman	mučiš	svojo	dušo.«
Nekaj	časa	sem	razmišljal	o	njegovih	bese-

dah in si priznal, da ima prav. Zbral sem vse te 
knjige,	ki	sem	jih	imel,	in	jih	sežgal	ter	si	dejal:	
»Živel	in	umrl	bom	kakor	moji	starši.«	
Čeprav	 sem	 z	 budizmom	 doživel	 razočara-

nje, nisem nehal iskati tistega, kar bi mi prine-
slo notranji mir. V neki reviji sem našel naro-
čilnico	za	knjigo	o	bodybuildingu.	Naročil	sem	
jo	in	tako	začel	vaditi	z	utežmi,	ki	sem	si	jih	iz-
delal sam. Ukvarjal sem se tudi z borilnimi ve-
ščinami,	kot	so	kungfu,	karate	in	druge.	To	me	
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je	nekaj	časa	zadovoljevalo,	saj	sem	se	telesno	
dobro	počutil,	vendar	mi	duhovne	potešitve	ni	
prineslo. Še naprej sem hrepenel po notranjem 
miru, praznina v moji duši pa je bila še vedno 
neizpolnjena.
Nedaleč	od	naše	hiše	je	živel	moj	dobri	prija-

telj Jure, s katerim sva skupaj hodila v osnovno 
šolo	 in	 se	 tudi	 kasneje	 veliko	 družila.	 Po	 od-
služeni	vojaščini	v	 JLA	sva	odšla	 študirat,	 jaz	
elektrotehniko	v	Banja	Luko,	prijatelj	pa	agro-
nomijo	v	Zagreb.	Tam	je	nekoč	v	študentskem	
domu	 ob	 vračanju	 s	 fakultete	 videl	 plakat	 z	
vabilom na seminar iz svetopisemskih knjig 
preroka	 Danijela	 in	 iz	 Razodetja.	 Udeležil	 se	
je tega seminarja in bil navdušen nad svetopi-
semskimi resnicami, ki jih je spoznal. Posebej 
so se ga dotaknile prerokbe iz drugega poglavja 
svetopisemske knjige preroka Daniela, kjer so 
opisana	štiri	svetovna	kraljestva.	Presenečen	je	
bil,	da	je	bilo	v	tej	prerokbi	zelo	natančno	napo-
vedano,	kaj	se	bo	zgodilo	tisoč	let	vnaprej.	Zgo-
dovina je potrdila, da so se te prerokbe izpolnile 
natančno	tako,	kot	so	bile	napovedane.	To	ga	je	
prepričalo,	da	je	Sveto	pismo	božanskega	izvo-
ra	in	je	zanesljivo	in	vredno	zaupanja.	Nato	se	
je krstil s svetopisemskim krstom in postal ver-
nik	Krščanske	adventistične	cerkve.	Svojo	vero	
in navdušenje je prenašal na vse, s katerimi je 
prišel v stik. Presenetila me je sprememba, ki 
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se je kazala pri njem. Postal je tako resen in 
umirjen,	da	sem	ga	komaj	spoznal.	Ni	več	hotel	
hoditi na zabave niti se pogovarjati o dekletih. 
Namesto	tega	mi	je	začel	govoriti	o	Jezusu	in	
o njegovem drugem prihodu. Povedal mi je, da 
se	moramo	pripraviti	za	ta	veličastni	in	usodni	
dogodek,	 in	 sicer	 tako,	 da	 živimo	 po	 svetopi-
semskih	naukih	in	se	držimo	zapovedi,	ki	so	v	
njih	zapisane.	Nato	mi	je	razložil,	da	v	Svetem	
pismu	piše,	da	moramo	posvečevati	soboto,	ne	
pa	nedelje,	 in	da	naša	 (torej	Rimskokatoliška)	
cerkev	pri	tem	dela	napako,	ker	ne	uči	tega,	kar	
je pravilno. Ko sem to slišal, sem ga zavrnil in 
mu rekel, da ni pomembno, kateri dan praznu-
jemo. Zaprl sem se v svoje predsodke in mislil 
pri sebi: »Imam svojo katoliško vero in mi je ni 
treba zamenjati zaradi nebistvene razlike glede 
prazničnih	dni.«	Prijatelj	je	bil	potrpežljiv	z	me-
noj in se ni hotel prepirati o tem. Ker pa sem 
že	poprej	doživel	 razočaranje	 z	budizmom	ter	
s	posebnimi	filozofijami	in	nazori,	sem	izgubil	
voljo	za	preizkušanje	novih	in	čudnih	naukov.	
Pravzaprav	sem	se	v	bistvu	že	sprijaznil	s	tem,	
da nikoli ne bom našel popolnega duševnega 
miru, po katerem sem hrepenel. Danes vem ti-
sto,	česar	tedaj	nisem:	da	sem	bil	tisti	trenutek	
najboljši	kandidat	za	Božjo	milost.	Kajti	kadar	
človek	občuti	svojo	nebogljenost	in	nemoč,	da	
bi	si	pomagal,	vendar	si	 iskreno	želi	duhovne	
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spremembe	na	boljše,	 tedaj	Bog	pošlje	pomoč	
in	ga	osvobodi	duhovne	sužnosti.	Moje	osvoba-
janje	se	je	začelo	ravno	takrat,	le	da	tega	nisem	
ne vedel ne razumel.

Ko sem bil star triindvajset let, je umrla 
moja draga mama. Zaradi številnih bolezni, ki 
so jo pestile, je morala vsak dan jemati veliko 
zdravil. Zaradi njih so ji odpovedale ledvice in 
je	zaradi	tega	padla	v	komo,	iz	katere	se	ni	več	
zbudila. Imela je samo petinštirideset let. To je 
bil za vse hud udarec, zlasti za nas sinove. Ker 
je	bila	večino	svojega	kratkega	življenja	bolna,	
je	upala,	da	bo	doživela	vsaj	to,	da	se	mi	poroči-
mo	in	si	ustvarimo	družine.	Na	žalost	se	njena	
želja	in	naši	upi	niso	izpolnili.	Skoraj	vse	leto	
sem	bil	razočaran	in	jezen	na	Boga,	da	je	to	do-
volil. Toda ko danes o tem premišljujem, spo-
znavam, da je Bog to dovolil iz milosti do moje 
matere, da bi ji prizanesel stiske in trpljenje, ki 
bi	jo	doleteli,	če	bi	morala	še	živeti.	Kmalu	po	
njeni	smrti	je	namreč	izbruhnila	vojna	in	s	se-
boj	prinesla	uničevanje,	trpljenje	in	smrt.	Mate-
ri	je	bilo	to	prizaneseno,	saj	je	počivala	v	grobu.	
Zdaj	 sem	 hvaležen	 Bogu	 za	 njegovo	 vodstvo,	
ker je skrbel za nas in našo mater ter po svoji 
previdnosti	določil	tisto,	kar	je	bilo	najboljše	za	
nas.
V	tistem	času	sem	bil	še	vedno	žalosten	za-

radi materine smrti in ker sva se z nekdanjim 
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dekletom razšla. Moj prijatelj Jure, s katerim 
sva	 si	 delila	 stiske	 in	 težave,	mi	 je,	 da	 bi	me	
potolažil,	posodil	zanimivo	knjigo	z	naslovom	
Temelji srečnega doma. Vedel je, da me to podro-
čje	 zanima,	 ker	 sva	 se	 pogosto	 pogovarjala	 o	
tem,	kakšno	ženo	bi	želela	imeti.	V	tej	knjigi	so	
podana	načela,	ki	bi	jih	morali	upoštevati	že	pri	
izbiri prihodnjega zakonca in potem pri sku-
pnem	življenju	ter	pri	vzgoji	otrok,	če	želimo,	
da	bi	bil	naš	dom	delček	nebes.	

Kasneje mi je dal še knjigo z naslovom Veliki 
spopad med Kristusom in Satanom, ki je naredila 
name zelo velik vtis. Iz nje sem izvedel, da je v 
srednjem	veku	papeštvo	spremenilo	Božje	za-
povedi	in	ljudi	zmotno	učilo.	Drugo	Božjo	zapo-
ved,	ki	prepoveduje	češčenje	podob,	je	odstrani-
lo iz desetih zapovedi. Da pa bi število zapovedi 
ostalo enako, je deseto zapoved, ki prepoveduje, 
da	si	želimo	imeti	tisto,	kar	pripada	drugemu,	
razdelilo na dva dela. Prav tako je namesto po-
svečevanja	sedmega	dne	v	tednu,	sobote,	vpe-
ljalo praznovanje prvega dne v tednu, nedelje.
Ko	sem	to	izvedel,	sem	se	počutil,	kakor	da	

bi me kdo polil z ledeno vodo. Bolelo me je spo-
znanje, da sem se rodil in odrastel v cerkvi, ki je 
spremenila	Božje	zapovedi	in	ljudi	uči	zmoto	o	
Bogu	in	njegovih	moralnih	načelih.	Toda	četudi	
sem	vse	to	spoznal,	se	nisem	odločil	spremeniti	
svojega	 življenja.	Moja	 volja	 je	 bila	 še	 vedno	
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zasužnjena	 z	 ustaljenim	 načinom	 verovanja,	
razmišljanja	in	življenja.	
Kmalu	se	je	začela	vojna	tudi	v	Bosni.	V	teh	

hudih	časih	pa	me	je	Bog	vodil	tako,	da	me	je	
dokončno	 osvobodil	 iz	 primeža	 neznanja	 in	
zmote	ter	me	pripeljal	k	odločitvi,	da	sem	spre-
menil	življenje.
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3

ZAČETEK VOJNE

L 
eta	1991	se	je	začela	vojna	najprej	v	Sloveni-

ji,	se	nato	razvnela	na	Hrvaškem	ter	na	koncu	
pripeljala do razpada nekdanje Jugoslavije. V 
mojem	kraju	smo	se	čudili	temu	in	verjeli,	da	
se kaj takega ne more zgoditi v Bosni, kjer smo 
bili medsebojno zelo povezani, ne glede na na-
rodnost ali veroizpoved. Prijaznost, gostoljub-
nost in iskrenost ljudi v Bosni so bile pregovor-
ne,	tako	da	nam	je	bilo	težko	celo	pomisliti,	da	
bi vojna izbruhnila tudi med nami. 
Vendar	se	je	spomladi	leta	1992	začelo	oble-

ganje glavnega mesta Sarajeva, kar je pomenilo 
začetek	krvave	vojne	tudi	v	Bosni.	
S	Petrom	sva	tisti	čas	študirala	elektroteh-

niko	v	Banja	Luki,	medtem	ko	je	Anto	študiral	
agronomijo	v	Osijeku	na	Hrvaškem.	Miro	je	bil	
še	doma,	ker	je	obiskoval	srednjo	šolo	v	Odža-
ku.	Ko	 so	 se	 začeli	nemiri,	 je	oče	po	 telefonu	
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poklical Petra in mene, naj prideva domov pred 
veliko	nočjo,	ker	ga	je	skrbelo,	da	bi	ostala	ujeta	
v	Banja	Luki,	če	bi	se	spopadi	razširili	tudi	tam.	
Ker	sva	pripadala	bosanskim	Hrvatom,	se	je	bal,	
da	bi	naju	zajeli	bosanski	Srbi,	ki	so	bili	večina	
v	Banja	Luki.	Vzela	sva	samo	najpomembnejše	
stvari, ker sva upala, da se bova kmalu vrnila v 
Banja	Luko.

Mlajšemu bratu Antu, ki je bil v Osijeku, je 
oče	 naročil,	 naj	 ne	 prihaja	 domov,	 ker	 so	 vse	
polnoletne	moške	vpoklicali	za	obrambo	obči-
ne pred vojsko bosanskih Srbov. Dejal mu je, 
da	bi	rad,	da	vsaj	on	ostane	živ,	če	bi	v	tej	vojni	
padli	drugi	družinski	člani.

V našem kraju sta se enako kakor v drugih 
delih	Bosne	čutila	napetost	 in	strah	pred	voj-
no.	Ljudje	so	zgroženi	čakali	prihodnost.	V	naši	
občini	 so	 bosanski	Hrvati	 večinski	 prebivalci.	
Tri	vasi	v	tem	okolišu	pa	so	bile	v	večini	nase-
ljene	 s	Srbi.	Med	vaščani	 so	krožile	govorice,	
da	so	ti	Srbi	oboroženi	»do	zob«,	ker	jih	je	JLA1 
opremila	z	orožjem,	in	da	nas	bodo	napadli.	Za-
radi strahu pred morebitnimi napadi so bile v 
naši in v sosednjih vaseh organizirane dnevne 
in	nočne	vaške	straže.	Vsi	sposobni	 in	odrasli	
moški	so	bili	razporejeni	za	dežurstva	na	straži.	
Vsakdo	je	imel	kos	orožja,	bodisi	si	ga	je	kupil	
bodisi	ga	 je	 imel	 že	od	prej.	Oče,	Petar	 in	 jaz	

1 JLA – Jugoslovanska ljudska armada.
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smo	izmenoma	hodili	na	stražo	oboroženi	z	lo-
vsko puško.

Prvi mesec je bilo mirno in ni bilo streljanja 
niti kašnega drugega bojnega delovanja. Potem 
sva	s	Petrom	na	začetku	maja	šla	na	stražo.	Bili	
smo v rovih, ki smo jih poprej skopali v pod-
nožju	dolgega	nasipa.	Pred	nami	je	bilo	skoraj	
dva kilometra ravnine. Od tam naprej pa se je 
začelo	ozemlje	srbske	vasi	in	tam	so	stale	nji-
hove	hiše.	Pazili	smo,	da	se	nam	ne	bi	približali,	
in pripravljeni smo bili za obrambo. Ker je bila 
ravnina	pregledna,	tako	da	se	nihče	ne	bi	mogel	
zlahka	in	neopazno	približati	našim	položajem,	
so	bili	stražarji	sproščeni.	Nekateri	so	hodili	iz	
rova v rov, se med seboj pogovarjali ali pa pili 
in	kartali.	Vreme	je	bilo	sončno	in	toplo.	Na	le-
pem	smo	zaslišali	močno	eksplozijo,	čez	nekaj	
sekund	pa	pokanje	pušk.	Hitro	smo	zasedli	svo-
je	položaje	v	rovih.	Nekateri	so	začeli	streljati	
bolj iz strahu kakor pa zato, ker bi imeli za to 
razlog. Drugi smo bili bolj oddaljeni od mesta 
dogajanja	in	nismo	videli,	za	kaj	natančno	gre,	
in	zato	nismo	niti	streljali.	Čez	pol	ure,	ko	se	je	
streljanje	končalo,	je	k	našim	rovom	prišel	neki	
stražar	in	nam	povedal,	kaj	se	je	zgodilo.	Neki	
mož	iz	naše	vasi,	ki	je	bil	znan	kot	nasilnež	in	
pretepač	ter	je	obilo	časa	prebil	v	gostilni,	se	je	
v	 svoji	 drznosti	 pritihotapil	 v	 bližino	 naspro-
tnikovih rovov in vanje vrgel nekaj debelih ka-
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mnov.	Nasprotniki	 so	menili,	 da	gre	 za	 ročne	
bombe. Ko so videli, da so to samo kamni, so 
začeli	streljati	v	smeri,	od	koder	so	prileteli.	Na	
vso	srečo	nihče	ni	bil	ubit	niti	ranjen.	
Bil	sem	jezen	na	tega	stražarja,	prav	tako	pa	

tudi na druge, ki so vedeli za njegov namen, pa 
niso	ukrepali,	 da	 bi	mu	preprečili	 to	neumno	
dejanje.	Menil	sem,	da	je	pravično	braniti	se,	če	
nas napadejo sosedi, toda glej, zdaj so naši na-
padli	njih.	Zaradi	norosti	enega	človeka	bi	lah-
ko	bili	mnogi	ranjeni	ali	celo	ubiti.	Začel	sem	
spoznavati,	da	ta	vojna	ni	poštena	niti	pravična.	
Spraševal sem se, ali je prav pred Bogom, da 
sodelujem v tej nesmiselni vojni. Vest me je 
opozarjala,	da	ne	smem	ubijati	svojih	bližnjih.	
Ker	pa	smo	vsi	odrasli	moški	morali	oboroženi	
hoditi	na	stražo,	bi	imel	težave,	če	bi	to	odklo-
nil.	Odločil	sem	se,	da	bom,	če	bi	že	moral	stre-
ljati, streljal v zrak. Tega nisem nikomur pove-
dal, ker sem vedel, da me ne bi razumeli in bi si 
nakopal	samo	težave.
Od	omenjenega	pripetljaja	ni	več	prišlo	do	

streljanja,	toda	zaradi	te	izkušnje	smo	stražarji	
postali	 resnejši	 in	 previdnejši	 kakor	 prej.	 Čez	
nekaj	dni	sem	moral	znova	na	stražo.	Bil	sem	
v rovu in na lepem je mimo moje glave nekaj 
švignilo,	podobno	je	bilo	čebeljemu	brenčanju.	
Pomislil	sem,	da	gre	za	čebelo,	ker	je	bilo	vro-
če	in	so	letale	na	vse	strani.	Obrnil	sem	glavo	
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proti smeri zvoka in videl, da je vejica na grmu 
ob moji glavi zlomljena. Oblil me je mrzel pot, 
ko sem dojel, kaj se je dejansko zgodilo: Bil sem 
nasprotnikova	 tarča.	 Na	 koncu	 ravnine	 je	 na	
razdalji dveh kilometrov stal silos. Z njegove-
ga vrha je ostrostrelec meril vame in me za las 
zgrešil.	Prepričan	sem,	da	me	je	Bog	zaščitil,	da	
sem	ostal	živ.
Včasih	sem	prebil	na	straži	cel	dan	 in	celo	

noč,	ker	ni	bilo	dovolj	drugih	stražarjev,	da	bi	
nas zamenjali. Bili smo utrujeni in se bali, da 
ne	bomo	zmogli	zdržati	vseh	naporov.	Pogosto	
sem molil in bral katoliški molitvenik, ki sem 
ga	vedno	nosil	s	seboj	na	stražo.	To	me	je	vsaj	
nekoliko	pomirilo	in	mi	dalo	moči,	da	sem	zdr-
žal	in	lažje	prenašal	napore	in	gorje,	ki	ga	vojna	
prinaša s sabo.
Vsi	v	družini	smo	bili	zaskrbljeni	za	Anta,	ki	

je	bil	ves	ta	čas	v	Osijeku	na	Hrvaškem.	Izvede-
li smo, da srbska vojska obstreljuje mesto s tan-
ki	in	topovi.	Nismo	se	mogli	slišati	z	njim,	ker	
so	 bile	 telefonske	 linije	 večinoma	 prekinjene.	
Ker tudi brat ni vedel, kaj se z nami dogaja, je 
molil kakor še nikoli prej. Prosil je Boga, da nas 
reši	 in	nam	ohrani	življenje,	s	hišo	in	drugim	
imetjem	pa	naj	se	zgodi,	kar	se	pač	mora.
Anto	je	bil	večkrat	v	smrtni	nevarnosti,	saj	je	

v	bližini	fakultete,	na	kateri	je	študiral,	potekala	
prva	bojna	črta	med	hrvaško	in	srbsko	vojsko.
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Neki	večer	je	bil	v	menzi	študentskega	cen-
tra.	Po	večerji	ga	je	v	pogovoru	zadržal	prijatelj,	
zato	se	ni	takoj	vrnil	v	stanovanje.	Na	lepem	pa	
je	zadonela	močna	eksplozija.	Ljudje	so	osupli	
in prestrašeni odhiteli pogledat, kaj se je zgo-
dilo.	V	bližini	so	zagledali	dva	goreča	avtomo-
bila, topovski izstrelki pa so ubili pet ljudi, ki 
so se takrat znašli na ulici. Prav tam, kjer so 
padle	rakete,	bi	Anto	moral	prečkati	ulico,	da	bi	
prišel v stanovanje. Ker se je zaradi pogovora s 
prijateljem	zadržal	še	nekaj	časa	v	menzi,	se	je	
izognil smrti.
Še	večkrat	se	 je	zgodilo,	da	so,	ko	 je	bil	na	

fakulteti	ali	kje	drugje	v	mestu,	v	bližini	padle	
granate in ubile civiliste. Tako je tudi Anto do-
živel	 strahote	 vojne.	 Verjamem,	 da	 ga	 je	 sam	
Bog	zaščitil	in	ohranil	pri	življenju.	
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4

UJeTniKa

V 
ojna	 je	 v	 nasprotju	 z	 našimi	 pričakovanji	

zajela še druge dele Bosne. S Petrom sva bila 
zaskrbljena	za	svoj	študij.	Bala	sva	se	namreč,	
da	bodo	uničeni	najini	dokazi	o	opravljenih	iz-
pitih, kajti indeksa in potrdila s prepisi ocen so 
ostali	na	fakulteti	v	Banja	Luki.	O	tem	sva	se	
pogovorila	z	drugimi	stražarji	iz	vasi.	Soglašali	
so,	da	 lahko	odideva	pod	pogojem,	da	se	čim-
prej	vrneva,	ker	v	vasi	ni	bilo	dovolj	stražarjev.	
Že	naslednji	dan,	bil	 je	 torek	 sredi	 aprila,	 sva	
odšla	v	Odžak	in	se	s	prvim	avtobusom	odpe-
ljala	v	Banja	Luko.	Bila	sva	toliko	obremenjena	
s tem, da prideva do indeksov, da sploh nisva 
razmišljala, kakšni nevarnosti se izpostavlja-
va.	 Čeprav	 v	 drugih	 delih	 naše	 občine	 še	 ni	
bilo spopadov, so bile pred vhodom v mesta in 
vasi postavljene ovire, da bi lahko nadzorovali 
vse, ki prihajajo in odhajajo. Tako so nas 15 km 
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od	Odžaka,	 na	 vhodu	 vasi,	 v	 kateri	 so	 večina	
bosanski	Srbi,	ustavili	oboroženi	 stražarji.	Vsi	
smo morali izstopiti iz avtobusa in pokazati do-
kumente.	Ko	sta	stražarja,	ki	sta	nas	pregledo-
vala, videla najini osebni izkaznici, sta se vzne-
mirila.	Eden	od	njiju	je	postal	rdeč	in	se	začel	
tresti od jeze. Z roko je segel po pištoli, da bi 
naju	takoj	ustrelil.	Njegov	tovariš	ga	je	ustavil	
in	mu	zavpil:	»Stoj,	ne	veva,	kdo	sta!«	Z	bratom	
sva prebledela od strahu in šoka, ki sva ga do-
živela.	Kar	nekaj	časa	je	trajalo,	da	so	ga	drugi	
stražarji	pomirili.	Potem	so	nama	povedali,	da	
se je zato tako odzval, ker mu je neka banda 
iz	Odžaka	posilila	ženo,	midva	pa	sva	bila	rav-
no	iz	te	občine.	Zanimalo	jih	 je,	kam	greva	in	
čemu.	Razložila	 sva	 jim,	da	 študirava	v	Banja	
Luki	in	greva	tja	po	indeksa	in	druga	potrdila,	
da nama ne bi zaradi vojne propadli dokazi o 
dosedanjem šolanju.
Dva	stražarja	sta	naju	nato	strpala	v	policij-

ski	avtomobil	in	odpeljala	do	zadružnega	doma	
v	središču	vasi.	Ob	vstopu	v	glavni	prostor	sva	
zagledala dolgo mizo, okoli katere so stali obo-
roženi	moški,	ki	so	čistili	in	pregledovali	orož-
je.	Njihovi	pogledi	so	bili	tako	polni	sovraštva,	
da	naju	 je	spreletel	srh.	Počutila	sva	se	kakor	
jagnje,	pripeljano	pred	trop	lačnih	volkov.	Nato	
so	naju	ločeno	zaprli,	vsakega	v	drug	prostor.

Ko sem ostal sam, zaprt v sobi, sem dojel, v 
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kakšni veliki nevarnosti sva se znašla. Spomnil 
sem	se	govoric,	ki	so	krožile	o	mučenjih,	ki	so	
jih	doživeli	posamezniki,	ki	so	jim	nasprotniki	
porezali	ušesa	in	nosove	in	iztaknili	oči.	To	me	
je še bolj navdalo s strahom in grozo. V obupu 
sem padel na kolena in prosil Boga, naj nekaj 
stori.	Nikoli	prej	v	svojem	življenju	nisem	mo-
lil	 tako	 goreče.	 Vpil	 sem	 iz	 dna	 duše.	 Čeprav	
mi	je	razum	govoril,	da	ni	nikakršne	možnosti,	
da	naju	izpustijo,	me	je	prežel	občutek,	da	bova	
rešena. 
Čez	nekaj	minut	so	naju	privedli	na	zasliša-

nje	nazaj	v	glavni	prostor	pred	skupino	stražar-
jev,	ki	so	še	naprej	čistili	orožje.	Poveljnik	vaške	
vojske	nama	je	zastavljal	različna	vprašanja;	za-
nimalo ga je, koliko vojakov je v našem kraju, 
katero	vrsto	orožja	uporabljamo,	ali	nas	je	obo-
rožila	hrvaška	vojska	 in	ali	 je	 ta	navzoča	 tudi	
v	občini	Odžak.	Povedala	sva	tisto,	kar	sva	pač	
vedela. Med zaslišanjem so v prostor še naprej 
prihajali	in	iz	njega	odhajali	oboroženi	moški.
Kakih	 dvajset	 minut	 po	 začetku	 zaslišanja	

je vstopil neki moški, ki naju je poznal in tudi 
midva njega. Bil je doma v tej vasi, vozil pa je 
šolski	 avtobus	 v	 Odžaku.	 Poznal	 je	 najinega	
očeta,	saj	je	od	njega	kupoval	svinje.	Bil	je	ne-
prijetno	presenečen,	njegov	obraz	pa	 je	 kazal,	
da	je	zgrožen,	ko	je	videl,	da	sva	ujetnika.	Stopil	
je k poveljniku in se zavzel za najino izpustitev. 
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Dejal	mu	je:	»Pusti	fanta,	naj	gresta	študirat	v	
Banja	Luko.	Poznam	njunega	očeta.	To	so	po-
šteni	ljudje.	Ničesar	nimajo	z	vojno	in	še	mra-
vlje	ne	bi	pohodili.	Ujeli	ste	napačna	človeka.«	
Poveljnik	 je	 bil	 presenečen.	 Nihče	 drug	 v	 tej	
vasi naju ni poznal, zdaj pa se je našel neki nji-
hov	sovaščan,	ki	naju	pozna	in	se	zavzema	za	
najino izpustitev. V meni se je zbudilo majhno 
upanje, da bova rešena.

Med najinim zaslišanjem se je okoli zadru-
žnega	 doma	 zbralo	 veliko	 število	 vaščanov;	
zahtevali	 so,	 da	 naju	 izročijo	 v	 njihove	 roke.	
Vpili	 so:	 »Izročite	 nam	 ustaša,	 izročite	 nam	
ustaša!«	Očitno	je	bilo,	da	so	hoteli	svojo	jezo	
in sovraštvo znesti nad nama. Zelo sva se pre-
strašila, ko sva slišala to vpitje. Znova me je 
prevzel strah in sem izgubil sleherno upanje na 
rešitev. Poveljnik je bil zmeden in ni vedel, kaj 
naj	naredi.	Hodil	je	po	sobi	gor	in	dol	ter	razmi-
šljal.	Človek,	ki	se	je	zavzemal	za	naju,	pa	mu	je	
stalno govoril, naj naju izpusti. Poveljnik je bil 
v zadregi, ker se je znašel med dvema ognjema. 
Dve	sili	sta	se	bojevali	za	naju.	Ena	po	človeku,	
ki naju je poznal in se zavzemal za najino iz-
pustitev,	druga	nasprotna	pa	po	množici,	ki	 je	
zunaj vztrajno zahtevala najino smrt. Trepetala 
sva	od	strahu	in	čakala,	kako	se	bo	to	končalo.	
Nekateri	stražarji,	ki	so	bili	navzoči	pri	zasliša-
nju,	so	predlagali,	da	naju	zadržijo,	da	bi	naju	
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lahko	zamenjali	za	njihove	ujetnike.	Končno	se	
je	 poveljnik	 odločil.	Dejal	 je:	 »Jaz	 vaju	ne	 po-
znam,	ta	človek	pa	vaju	pozna	in	jamči	za	vaju	s	
svojim	življenjem	ter	zahteva,	da	vaju	izpustim.	
Hočem	imeti	mirno	vest,	zato	vaju	bom	na	nje-
govo	besedo	izpustil.	Pojdita	v	Banja	Luko	štu-
dirat	in	se	ne	vračajta	v	Odžak!«	Midva	sva	se	
tega razveselila, vendar sva trepetala, ali bodo 
obljubo res izpolnili. 

Poveljnik je še povedal, da bo kmalu prispel 
avtobus za Doboj, kjer morava prestopiti na 
vlak	za	Banja	Luko.	Oboroženi	stražarji	so	naju	
pospremili na avtobusno postajo pred zadru-
žnim	 domom.	Vaščani	 so	 se	 pomirili,	 ker	 sva	
bila	pod	nadzorom	vojakov.	Ko	sva	čakala	av-
tobus,	so	se	minute	vlekle	kot	cela	večnost.	Na	
lepem se je proti nama podal starejši dolgobrad 
moški,	 oblečen	 v	 zeleno	 vojaško	 uniformo	 in	
s	puško	na	ramenih.	Na	glavi	je	imel	četniško	
kapo. Videti je bilo, da je pijan, ker se je med 
hojo opotekal. Zavpil je na naju: »Vi, Šokci,2 po-
siljujete	naše	žene	in	ubijate	otroke.	Vse	vas	je	
treba	pobiti!«

Prestrašila sva se in pomislila, da utegne 
uresničiti	 grožnjo.	 Poveljnik	 in	 vojaki	 so	 ga	
ustavili	in	mu	preprečili,	da	bi	nama	kaj	slabe-
ga storil. Tedaj je pripeljal avtobus. Potniki so 
vstopili	in	se	usedli	na	proste	sedeže.	Poveljnik	

2  Ime za Hrvate s področja Slavonije.
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je	stopil	k	vozniku,	mu	razložil,	da	bo	vozil	tudi	
naju, in mu ukazal, da naju po prihodu v Doboj 
spravi	na	vlak	za	v	Banja	Luko.	Dejal	mu	je,	da	
je	odslej	odgovoren	za	naju.	Nama	je	še	enkrat	
zagrozil,	 da	 se	ne	 smeva	več	vračati	v	Odžak.	
Končno	 je	 voznik	 avtobusa	 speljal	 in	 krenili	
smo na pot.
Preplavljali	 so	me	mešani	občutki	 sreče	 in	

strahu.	Čeprav	 je	Bog	uslišal	mojo	molitev	 in	
naredil	čudež,	s	tem	da	je	poslal	tega	dobrega	
moža	in	naju	rešil,	prihodnost	ni	bila	videti	ro-
žnata.	Če	prideva	v	Banja	Luko,	naju	spet	lahko	
ujamejo Srbi in ubijejo, v najboljšem primeru 
pa naju utegnejo zapreti in potem zamenjati za 
ujete	Srbe.	S	tako	temačnimi	in	negotovimi	mi-
slimi sva se pripeljala v Doboj. Voznik je usta-
vil	avtobus	na	postaji,	vzel	prometno	poročilo	
ter	ga	odnesel	 šefu	postaje.	Vrata	avtobusa	 je	
pustil	 odprta,	 zato	 sva	 lahko	 po	 zvočniku	 sli-
šala	obvestilo:	»Avtobus	v	Tuzlo	odpelje	takoj.«	
Petar	mi	je	dejal:	»Pojdiva	v	Tuzlo!«	Hitro	sva	
zdirjala iz avtobusa in zadnji trenutek stopila 
v avtobus za Tuzlo, ki je takoj speljal. Tako sva 
ušla vozniku, ki mu je bilo ukazano, da naju va-
ruje.	Vse	je	potekalo	tako	hitro	kakor	v	filmu.

Potrebovala sva kar nekaj dni, da sva dojela, 
da	sva	zares	rešena.	Ker	sva	se	skoraj	že	sprija-
znila, da naju bodo ubili, se nama je misel, da 
sva	spet	svobodna,	zdela	kot	neresnične	sanje.	
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Počutila	sva	se	kakor	ptica,	ki	jo	človek	spusti	iz	
kletke na svobodo. Moje srce sta napolnjevala 
hvaležnost	in	občudovanje	do	tako	čudovitega	
in	dobrega	Boga,	ki	mi	je	tako	čudežno	izkazal	
svojo	ljubezen	in	zaščito.
V	Tuzli	je	živela	najina	sestrična	z	možem	in	

otrokom. Pri njih sva ostala skoraj mesec dni. 
Tudi tukaj sta vladala napetost in strah pred 
vojno.	Na	ulicah	skoraj	ni	bilo	ljudi,	tisti	malo-
številni pa so s strahom hiteli opravit samo, kar 
je najnujnejše.
Hotela	sva	poklicati	očeta	po	telefonu,	da	ne	

bi bil v skrbeh za naju, vendar so bile zveze ve-
čino	časa	prekinjene.	Poleg	tega	sva	bila	opo-
zorjena, da je to lahko zelo nevarno, ker naj bi 
prisluškovali vsem pogovorom.
Iz	radijskih	poročil	smo	izvedeli,	da	je	naša	

občina	Odžak	postala	svobodna	cona	HVO3, voj-
ske	Hrvatov	iz	Bosne.	Ta	je	zasedla	tudi	tri	vasi	
v	tej	občini,	v	katerih	so	živeli	Srbi.
Sestričnin	mož,	 ki	 je	bil	 zaposlen	v	nabav-

ni	službi	v	JLA,	se	je	zaradi	bližajoče	se	vojne	
odločil	dati	odpoved.	Dojel	 je,	da	ni	več	varno	
delati	v	JLA,	ki	je	počasi	že	razpadala.
Predlagal	 je,	 da	 bi	 bilo	 najbolje,	 če	 bi	 vsi	

skupaj	odšli	v	Odžak.	Naročil	 je	taksista,	ki	bi	
nas peljal po najkrajši in najvarnejši poti. Kraji, 

3 Hrvatsko vijeće obrane (Hrvaški obrambni svet) je bil oborožena sila 
Hrvatov v Bosni in Hercegovini.



34

skozi katere bi potovali, so bili hrvaški ali mu-
slimanski, le ena vas je bila srbska, ki pa se ji 
nismo mogli izogniti. Z bratom nisva bila nav-
dušena	nad	tem	načrtom,	saj	sva	bila	že	enkrat	
prijeta na ovirah, zato sva menila, da je prene-
varno, da se znova izpostaviva takšnemu tve-
ganju. Dejala sva, da bova raje ostala v Tuzli. 
Onadva sta odvrnila, da bi bilo nevarno osta-
ti,	kajti	vse	kaže,	da	bo	tudi	Tuzlo	zajela	vojna,	
zato je bolje, da greva z njima. Tedaj se je Petar 
domislil, kako se bova predstavila ob prihodu v 
omenjeno	srbsko	vas.	Ker	je	mož	od	sestrične	iz	
Gradačca,	kjer	so	v	večini	bili	muslimani	(to	je	
sosednja	občina	od	Odžaka),	bova	povedala,	da	
sva njegova sorodnika in soseda in da študirava 
v Sarajevu. Osebnih dokumentov nimava, ker 
so	 bili	 uničeni,	 ko	 je	 v	 stanovanje	 padla	 gra-
nata.	Petar	 je	 imel	 široke	 čevlje	 in	 je	 lahko	v	
enega dal svoj potni list, v drugega pa mojega, 
da sva ju skrila.

Ko smo se o vsem dogovorili in spakirali 
svoje stvari, smo odšli spat. Ob sedmih zjutraj 
naj bi nas prišel iskat taksist. Malo pred svitom 
nas je prebudila silna eksplozija, nato pa se je 
začelo	tudi	streljanje.	Prestrašeni	smo	se	ulegli	
na tla, da nas ne bi zadel kakšen naboj ali gra-
nata.	Njun	sin,	ki	je	bil	star	tri	leta,	je	od	strahu	
ves	čas	jokal.	Pozneje	smo	izvedeli,	da	so	mu-
slimani	napadli	vojašnico	JLA,	ki	je	stala	v	ne-
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posredni	bližini	njunega	stanovanja.	Streljanje	
in	metanje	granat	sta	trajali	približno	tri	ure	in	
potem je vse utihnilo.
Nedolgo	zatem,	malo	pred	sedmo	uro,	smo	

zaslišali hupanje avtomobila. Bil je taksist, ki 
nas	je	že	čakal	pred	stanovanjskim	blokom.	Hi-
tro smo odšli iz stanovanja in se odpeljali pro-
ti	Odžaku.	Tako	nam	je	uspelo	zbežati	iz	Tuzle	
pred	samim	začetkom	vojne	v	tem	mestu.	Med	
vožnjo	 sem	v	 strahu	 vso	 pot	 v	 sebi	 ponavljal	
katoliške	molitve,	ki	sem	jih	znal.	Čez	dve	uri	
smo	prispeli	do	omenjene	srbske	vasi.	Na	vho-
du	je	bila	postavljena	žična	ovira,	ob	njej	pa	je	
stal	oborožen	stražar.	Ustavil	nas	je	in	zahteval	
osebne	dokumente	od	voznika	in	od	sestrični-
nega	moža,	 ki	 je	 sedel	 spredaj.	 Vprašal	 ju	 je,	
kam	potujemo.	Sestričnin	mož	je	odgovoril,	da	
vsi	potujemo	v	Gradačac	in	da	sva	midva	nje-
gova	sorodnika.	Potem	je	stražar	zahteval	od	ta-
ksista,	da	odpre	prtljažnik.	Ko	je	malo	pogledal	
po stvareh, jima je vrnil dokumente in dejal, da 
lahko nadaljujemo pot. Vsi smo si oddahnili in 
srečni	nadaljevali	vožnjo.	V	mislih	sem	se	za-
hvaljeval	Bogu,	da	nas	je	obvaroval	in	zaščitil	
pred ponovnim zajetjem.
Ko	 smo	 prispeli	 v	 Odžak,	 smo	 se	 najprej	

oglasili pri najinem bratrancu, ki je delal kot 
policist.	Srečali	smo	ga	pred	hišo,	ko	se	je	rav-
no	odpravljal	na	policijsko	postajo	vrnit	unifor-
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mo.	Ker	je	poleg	JLA	razpadala	tudi	policija,	so	
mnogi	zapuščali	njihove	vrste.	Razveselil	se	je,	
ko	nas	je	videl,	da	smo	vsi	živi	in	zdravi.	Rekel	
je,	da	naj	ga	počakamo	v	hiši,	on	pa	bo	prišel,	
brž	ko	bo	oddal	uniformo	na	policiji.

Odšli smo v hišo in si oddahnili, ker se je 
negotovo	in	tvegano	potovanje	srečno	končalo.	
Ni	minilo	niti	petnajst	minut,	ko	se	 je	 slišala	
močna	eksplozija.	Stekli	smo	na	teraso	pogle-
dat, kaj se dogaja, in ugotovili, da je granata 
padla	nekje	v	 središče	mesta.	Vrnili	 smo	se	v	
hišo	začudeni	in	zmedeni.	Menili	smo	namreč,	
da	tukaj	ne	bo	spopadov,	ker	naj	bi	to	občino	va-
rovala	HVO,	vojska	bosanskih	Hrvatov.	V	sobo	
se je potem vrnil tudi brat, ki je malo dlje ostal 
na terasi. Samo nekaj sekund zatem je padla 
druga granata kakih petdeset metrov stran od 
hiše. Drobci so leteli na vse strani, eden pa je 
prebil stekleni zid na terasi in se zaril v podboj 
vrat, skozi katera je Petar vstopil pred nekaj se-
kundami.	Nato	se	je	začelo	množično	obstrelje-
vanje	mesta.	Hitro	smo	stekli	pod	stopnice	na	
hodniku	in	upali,	da	bomo	tam	varnejši,	če	bi	
granata zadela hišo. Silovito obstreljevanje je 
trajalo skoraj dve uri. Kmalu po tem, ko se je 
vse pomirilo, je prišel naš bratranec ves prašen 
in z umazano obleko. Povedal je, da je prva gra-
nata zadela policijsko postajo ravno v trenutku, 
ko je hodil po stopnicah. Zaradi eksplozije se 
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je	stavba	stresla,	da	 je	začel	odpadati	omet	 in	
ga	zasul.	Bil	je	srečen,	da	je	dobil	le	neznatne	
praske	in	ostal	živ.

Pozneje smo izvedeli, da so mesto napadli 
ravno iz tiste vasi, kjer sva bila z Petrom uje-
ta.	Mesec	dni	so	zbirali	granate	 in	proučevali	
položaje	objektov,	ki	so	jih	nameravali	uničiti.	
Napad	so	izpeljali	prav	tisti	dan,	ko	smo	mi	pri-
šli v mesto.

Zdelo se je, kot da nas neka hudobna sila 
stalno	 spremlja	 in	 nas	 hoče	 uničiti,	 po	 drugi	
strani pa sem vedel, da jo Bog omejuje in nas 
njegova	mogočna	roka	varuje	pred	nesrečo.
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5 

VOJna se naDaLJUJe

O 
če	 je	 bil	 presrečen,	 da	 sva	 živa	 in	 zdrava	

prišla	domov.	Ni	vedel,	kaj	se	je	z	nama	dogaja-
lo po odhodu iz naše vasi, in je bil v skrbeh za 
naju.	Mislil	je,	da	sva	ostala	v	Banja	Luki	in	se	
nisva mogla vrniti. Pretreslo ga je, ko je slišal, 
kaj	vse	sva	doživela	v	 tistem	času,	ko	naju	ni	
bilo doma.
Nekaj	 dni	 sva	 ostala	 doma,	 nato	 pa	 je	 oče	

rekel, da bi bilo dobro, da bi se tudi midva pri-
družila	sovaščanom,	ki	so	kot	vojaki	ščitili	naše	
ozemlje,	da	nas	ne	bi	obtožili,	da	se	hočemo	iz-
ogniti	vojni.	Odpravil	se	je	k	poveljnikom	HVO	
v vasi in predlagal, da naju razporedijo v de-
žurstva.
Petar	je	bil	razporejen,	da	bo	dežural	v	Odža-

ku na radijski postaji kot vezist, meni pa so dali 
puško M-48 in nekaj nabojev ter me poslali na 
obrambno	črto.	Čeprav	so	bili	vsi	drugi	vojaki	
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bolje	oboroženi	kakor	jaz,	me	to	ni	motilo,	saj	
sem	se	že	prej	odločil,	da	ne	bom	streljal	v	ljudi,	
marveč	le	v	zrak.
Tako	 sem	 odšel	 z	 drugimi	 vaščani	 na	

obrambno	črto.	 Izmenjavali	 smo	se	vsakih	14	
dni, vendar smo morali biti tudi takrat, ko smo 
bili	doma,	v	stalni	pripravljenosti,	če	bi	nas	po-
klicali.	Čeprav	ni	bilo	neposrednih	spopadov,	so	
se pogosto dogajali obstreljevanja in izmenjava 
ognja.	Nekateri	so	bili	ustreljeni	ali	jih	je	zade-
la	granata	in	se	niso	vrnili	živi	s	položaja.	Vsak	
odhod je pomenil tveganje, ker je obstajala mo-
žnost,	da	gre	za	zadnji	odhod.	Zaradi	temačnih	
misli	 in	 strahu	 za	 življenje	 je	 v	 tovornjaku,	 s	
katerim	smo	se	vozili	na	položaje	–	iz	naše	vasi	
okoli	 20	 mož	 –,	 v	 glavnem	 vladala	 potrtost.	
Nekateri	so	molče	sedeli,	zamišljeni	in	pobiti.	
Drugi so se zatekli k alkoholu, da bi nekoliko 
premagali strah in duševno stisko, spet drugi 
so	po	tihem	peli	kakšno	pesem,	da	bi	laže	zdr-
žali	pritisk	negotovosti	in	strahu	za	življenje.
Večina	nas	je	imela	tudi	»orožje	zase«	–	pi-

štolo	ali	bombo	-	za	primer,	da	bi	si	raje,	če	bi	
bili	ranjeni	in	ne	bi	mogli	zbežati,	vzeli	življe-
nje,	da	ne	bi	živi	padli	v	roke	nasprotnikov,	ki	bi	
se	potem	lahko	izživljali	nad	nami	in	nas	mu-
čili.	Moje	 »orožje«	 je	 bil	 katoliški	molitvenik,	
ki	 sem	ga	nosil	v	žepu	svoje	uniforme.	Kadar	
koli	 sem	 imel	 priložnost,	 sem	ga	 bral.	 Veliko	
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sem	tudi	molil	 in	prosil	za	Božjo	zaščito.	Bog	
mi je dokazal, da sliši moje molitve, saj mi je 
ohranjal	življenje.	

Razporejen sem bil v skupino izvidnikov. 
Bilo	nas	je	dvanajst;	dva	sta	imela	že	izkušnje	iz	
vojne	na	Hrvaškem,	ostali	smo	bili	glede	tega	
novinci.	Naša	naloga	je	bila	hoditi	pred	enoto,	
odkrivati	 in	 opazovati	 položaje	 nasprotnikove	
vojske. Zato smo bili pogosto izpostavljeni ve-
čji	nevarnosti	kot	drugi	na	svojih	položajih.
Nekoč	 smo	 dobili	 nalogo	 preiskati	 neki	

gozd, ker smo slišali, da ima nasprotnik polo-
žaje	na	njegovem	obrobju.	Poveljnik	enote	nas	
je popeljal po robu gozda, da bi ugotovili, kje so 
nasprotnikovi	 položaji.	 Šli	 smo	 v	 koloni	 drug	
za	 drugim	 in	 prišli	 do	 roba	 gozda.	Na	 lepem	
smo	se	na	nekem	ovinku	srečali	iz	oči	v	oči	z	
nasprotnikovo	izvidnico,	ki	je	očitno	hodila	po	
robu gozda z druge strani. Bili so štirje - po uni-
formi	se	je	videlo,	da	je	en	častnik,	drugi	trije	
pa	vojaki.	Vojak,	ki	 je	hodil	na	čelu	naše	sku-
pine,	je	imel	oblečeno	uniformo	nasprotnikove	
vojske,	ker	je	iz	izkušenj	vedel,	da	se	je	tako	laže	
približati	nasprotnikovim	položajem.	Ko	nas	je	
njihov	častnik,	ki	je	bil	na	čelu,	zagledal,	je	mi-
slil, da smo iz njihove vojske, zato je vprašal: 
»Fantje,	iz	katere	brigade	ste?«	Čeprav	smo	bili	
presenečeni,	smo	se	hitro	znašli	–	vrgli	smo	se	
na tla, nekateri od naših pa so streljali nanje in 
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jih ustrelili. Zame je bila to grozljiva izkušnja. 
Tedaj	sem	prvič	videl	mrtve	vojake	in	bolj	ka-
kor kdaj prej dojel surovost in nesmisel vojne. 
Pomislil sem, da bi se prav tako lahko zgodilo 
tudi obratno - da bi bili mi ubiti, oni pa bi to 
srečanje	preživeli.
Ob	drugi	priložnosti	smo	dobili	nalogo	prei-

skati drug gozd, da bi ugotovili, kje ima naspro-
tnik	svoje	položaje.	Poveljnik	nas	je	pripeljal	v	
sredo gozda in nam ukazal, da tam skopljemo 
jarek	in	zasedemo	položaje.	Opozoril	nas	je,	da	
moramo	 biti	 med	 delom	 čim	 bolj	 tiho,	 sicer	
nas	lahko	slišijo	nasprotniki,	ki	niso	bili	daleč	
od	naših	položajev.	Med	kopanjem	jarka	pa	se	
je zgodilo, da je eden izmed nas z lopatico za-
del ob drevesno korenino in zaradi tega zvoka 
je	bil	naš	položaj	odkrit.	Nenadoma	je	naspro-
tnik	začel	streljati	na	nas.	Tik	ob	moji	 levi	 in	
desni strani sem ob sebi videl kratek blisk in 
slišal	žvižganje	nabojev,	ki	so	zadevali	rastlinje	
okoli	mene.	Zgrožen	sem	padel	z	obrazom	na	
tla.	Začeli	so	rafalno	streljati	na	nas,	tako	da	je	
bil	 resničen	čudež,	da	ni	bil	nihče	 izmed	nas	
zadet. Streli so prihajali iz smeri dvesto metrov 
oddaljenega	griča	v	gozdu.	Šlo	je	za	protiletal-
ski	 top	 s	 svetlečimi	 naboji.	 Ti	 naboji	 so	 zelo	
nevarni,	 saj	v	 tarčo	naredijo	ogromno	 luknjo.	
Kljub	vsemu	smo	bili	tudi	tokrat	obvarovani	–	
nobeden	izmed	nas	ni	izgubil	življenja	niti	ni	
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bil ranjen.
V	 teh	 težkih	 trenutkih	 boja,	 ko	 so	 povsod	

padale granate, sem spoznal, kako minljivo je 
naše	življenje	in	kako	nemočen	in	nebogljen	je	
človek.	V	meni	pa	sta	iz	izkušnje	v	izkušnjo	vse	
bolj	rasli	zaupanje	v	Boga	in	prepričanje,	da	je	
ob meni tudi v najhujših razmerah. Bog me je 
skozi	vse	te	dogodke	praktično	učil	lekcijo	vere	
in zaupanja v Boga.
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6

ObLJUba

D 
ogodek,	ki	 je	bil	krona	mojih	doživljajev	v	

vojni in je posebno vplival name, je bil obenem 
tudi	 vrhunski	 dokaz	Božje	 ljubezni	 in	 zaščite.	
Naši	položaji	so	bili	 tokrat	v	manjšem	gozdu.	
Na	njegovem	obrobju	smo	skopali	plitve	jarke	
in	v	njih	sedeli	ali	ležali	na	položaju.	Tukaj	smo	
bili skoraj dva tedna, ne da bi prišlo do kakršne-
ga	koli	spopada.	Nato	sem	nekega	dne	–	bilo	je	
ravno	torek	popoldne	-	začutil,	da	se	bo	kmalu	
zgodilo	nekaj	strašnega.	Neki	tihi	notranji	glas	
mi je govoril, da se bomo znašli v veliki nevar-
nosti	in	da	naj	molim	za	Božjo	zaščito.	Tega	si	
tedaj	nisem	mogel	razložiti,	danes	pa	vem,	da	je	
šlo	za	Božji	glas.	Takoj	sem,	kakor	sem	vedel	in	
znal,	začel	moliti.	Ponavljal	sem	namreč	ene	in	
iste katoliške molitve. Med molitvijo sem tudi 
tisto	 noč	 zaspal	 v	 jarku.	 Bilo	 je	 namreč	 pole-
tje,	zato	nismo	odhajali	s	položajev	niti	ponoči,	
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marveč	smo	spali	v	jarku.	Medtem	ko	so	drugi	
spali, je bil eden izmed vojakov stalno buden 
na	straži,	menjavali	pa	smo	se	na	vsake	tri	ure.	
Zjutraj nas je prebudilo sonce, pretegnili smo 
skrčena	telesa	(spanje	v	jarku	ni	najudobnejše)	
ter	se	počasi	pripravljali	na	zajtrk.	Neki	vojak	
nam je vsako jutro s kombijem pripeljal zajtrk 
in	kosilo,	za	večerjo	pa	smo	jedli	tisto,	kar	nam	
je	ostalo	od	kosila,	hrano	 iz	pločevinke	ali	pa	
sendviče,	ki	smo	jih	dobili	skupaj	s	kosilom.

Za zajtrk in kosilo smo vedno zapustili jarke 
in	odšli	 na	 začetek	gozda,	 kamor	 so	 s	 kombi-
jem pripeljali hrano, ki smo jo tam pojedli. Med 
jedjo	 smo	 se	 običajno	pogovarjali	 o	 družinah,	
ki	smo	jih	pustili	doma,	o	njihovih	težavah	in	
podobnih temah. Medtem obedom sta na polo-
žajih	običajno	ostala	dva	stražarja.	Z	obeda	smo	
se	 vedno	 vračali	 na	 položaje	 po	 makadamski	
cesti, ki je bila speljana ob robu gozda. Tisto 
sredino jutro pa smo pri zajtrku na lepem sli-
šali	močno	eksplozijo	iz	smeri	naših	položajev.	
Poveljnik	 nam	 je	 takoj	 ukazal:	 »Nazaj	 v	 jarke	
skozi	gozd,	ne	po	cesti!«

Skozi gozd smo hitro stekli v svoje jarke, 
medtem	ko	so	okrog	nas	začele	leteti	granate,	
ki so zadevale drevesa in se razpršile v stotine 
smrtonosnih delcev. Grozljivo šviganje granat 
se je mešalo z zvokom lomljenja in cepljenja vej 
in dreves. Povsod okoli nas se je dvigal prah. Ko 
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je	granata	padla	na	tla,	so	njeni	delci	kot	toča	
leteli	navzgor	na	vse	strani	v	obliki	lijaka.	Če	je	
zadela drevo ali vejo, je iverje letelo navzdol v 
obliki obrnjenega lijaka.

V svojih ozkih in plitvih jarkih smo se stisni-
li	in	čakali,	kdaj	nas	bo	zadela	granata.	V	hudi	
stiski	in	strahu	za	življenje	sem	molil	k	Bogu,	
da	 bi	 nas	 zaščitil.	 Tedaj	 sem	 zopet	 zelo	 jasno	
zaslišal notranji tihi glas, ki je govoril mojemu 
umu	in	vesti:	»Morali	bi	bili	živeti	po	Svetem	
pismu, pa zdajle ne bi streljali drug na drugega 
in	se	ubijali,	čeprav	se	vsi	imenujete	kristjani.	
Tisto, kar ti je prijatelj govoril o Bogu in Sve-
tem	pismu,	je	popolna	resnica.«

Tedaj sem v svojem srcu Bogu obljubil, 
da bom, če mi bo ohranil življenje v vojni, 
bral Sveto pismo in živel po njem.

Gozd, v katerem smo bili, je po silovitem ob-
streljevanju postal podoben švicarskemu siru; 
ni bilo niti metra nepoškodovanega gozda. Bil 
je	velik	čudež,	da	nobena	granata	ni	zadela	na-
ših jarkov, v katere smo se zavlekli. Od petnaj-
sterice vojakov, kolikor nas je bilo tedaj v goz-
du,	 sta	 bila	 le	 dva	 laže	 ranjena,	 eden	 v	 nogo,	
drugi v rame. Vsak meter ceste, po kateri smo 
se	običajno	vračali	po	obedu,	je	bil	zadet	z	gra-
nato in bil videti kakor neprekinjen niz velikih 
grdih	lukenj.	Če	bi	se	vračali	po	njej,	ne	bi	no-
beden	izmed	nas	ostal	živ.
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Naš	izkušeni	poveljnik	je	spregledal	naspro-
tnikov	načrt,	zato	 je	ukazal,	da	se	ne	vračamo	
na	 položaje	 po	 cesti.	 Očitno	 je	 bilo,	 da	 je	 na-
sprotnikova	izvidnica	dalj	časa	opazovala	naše	
položaje	in	spremljala	naše	navade,	tako	so	ve-
deli,	da	se	z	obeda	vedno	po	tej	cesti	vračamo	
na	položaje.	Zato	so	izbrali	prav	ta	trenutek,	ko	
smo	jedli,	ker	so	pričakovali,	da	se	bomo	kakor	
vedno	v	rove	vračali	po	cesti.	Obstreljevanje	je	
trajalo dolgih šest ur, da se mi je zdelo, da se 
nikoli	ne	bo	končalo.	Ko	je	končno	vse	utihnilo,	
nam je poveljnik ukazal, naj zelo pozorno gle-
damo predse v gozd, kajti zdaj bo šla naspro-
tnikova	 izvidnica	 »čistit	 teren«.	 Eden	 izmed	
naših vojakov pri strojnici je kmalu zavpil, da 
vidi	nasprotnikove	vojake,	in	začel	streljati	po	
njih. Tudi drugi so streljali predse po gozdu in 
pričakovali,	da	jih	bomo	pregnali	proč	od	svo-
jih	položajev.	Ker	sem	se	bal,	da	bi	koga	ubil,	
sem streljal v zrak. Vest mi ni dovolila streljati 
v	 človeka,	 pa	 čeprav	 bi	 šlo	 za	 nasprotnika,	 ki	
bi	 ogrožal	moje	 življenje.	 Ko	 je	 streljanje	 po-
tihnilo, sta dva naša vojaka šla naprej pogledat 
razmere.	Čez	pol	ure	sta	se	vrnila	in	poročala,	
da	sta	okoli	sto	metrov	od	naših	položajev	našla	
pet ubitih nasprotnikovih vojakov. Poveljnik je 
ukazal,	naj	 jih	privlečejo.	Prizor	 je	bil	strašen.	
Naboji	so	prerešetali	njihova	telesa	in	jim	izna-
kazili	obraze.	Ti	vojaki	niso	pričakovali	nikakr-
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šnega	odpora,	ker	so	bili	prepričani,	da	so	nas	
njihove granate vse pobile. Zato so šli tako ne-
previdno	in	brezskrbno	proti	našim	položajem.
Še	enkrat	sem	videl	in	občutil	vso	surovost	

in	grozoto	vojne.	Čeprav	sem	bil	hvaležen	Bogu,	
da	nas	 je	 zaščitil,	 sem	vedel,	da	bi	bila	usoda	
ubitih lahko tudi naša. Spoznal sem, kako malo 
je	v	vojni	vredno	človeško	življenje.	Popolnoma	
sem	prepričan,	da	nas	je	samo	Božja	mogočna	
roka	zaščitila,	ter	verujem,	da	so	bili	okoli	nas	
Božji	angeli,	ki	so	v	tej	uničujoči	plohi	izstrel-
kov posredovali, da nas ni nobeden zadel. Da-
nes, ko razmišljam in pripovedujem drugim o 
teh dogodkih iz vojne, lahko najbolje ponazo-
rim	nežno	Božjo	skrb	zame	in	Njegovo	zaščito	z	
vrsticami	iz	Svetega	pisma	(2	Mojzesova	19,4):	
»Sami ste videli […] kako sem vas nosil na orlo-
vih	perutih	in	vas	privedel	k	sebi.«
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7

beGUnCi

K 
onec avgusta 1992, po daljšem obdobju vo-

jaških	 operacij	 na	 področju	 Posavine,	 so	 bile	
naša	 in	 bližnje	 občine	 s	 treh	 strani	 obkoljene	
z	 desetkrat	 številčnejšo	 nasprotnikovo	 vojsko.	
Zato smo dobili ukaz od višjih poveljnikov, da 
zapustimo	položaje	in	se	skupaj	z	drugimi	pre-
bivalci	(naše	in	okoliških	občin)	takoj	umakne-
mo v Slavonski Brod. Vzeli smo najnujnejše 
stvari	 in	 jih	spakirali	v	kovčke	ter	se	z	avtom	
odpeljali	do	mosta	za	Slavonski	Brod.	Oče,	ki	je	
že	prej	slutil,	da	bomo	morali	bežati,	 je	en	te-
den prej k sorodnikom v Slavonski Brod odpe-
ljal	dva	traktorja	s	prikolico	ter	krožno	žago	za	
žaganje	drv.	Tako	je	rešil	vsaj	nekaj	od	imetja,	
da	ni	bilo	uničeno.	
Ljudje	so	prihajali	množično	iz	Odžaka,	Der-

vente,	Modriče,	Doboja	 s	 kamioni	 in	 avtomo-
bili.	 Nastala	 je	 panika	 zaradi	 gneče	 na	 cesti.	
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Mnogi	so	puščali	avtomobile	in	tovornjake	kar	
ob	cesti	 ali	na	dvoriščih	opuščenih	hiš	 ter	 šli	
naprej	peš,	da	si	rešijo	življenje.	Videti	 je	bilo	
tudi krave in svinje, ki so se prosto sprehajale 
naokrog, ker so jih ljudje odvezali in spustili iz 
hleva.

Pred vstopom na most je stala policija, ki 
nas	je	vse	pregledovala.	Kdor	je	imel	orožje,	jim	
ga	je	moral	izročiti.	V	Slavonskem	Brodu	so	nas	
namestili	na	mestno	nogometno	igrišče,	kjer	se	
nas	je	zbrala	množica	beguncev,	približno	dva	
tisoč	ljudi.	Tisto	noč	smo	prespali	zunaj	na	pro-
stem,	ker	je	bilo	toplo	poletno	vreme.	Naslednji	
dan	je	lahko	vsak,	ki	je	imel	v	bližini	sorodnike	
ali prijatelje, odšel k njim.

Tiste, ki so hoteli, da bi se še naprej vojsko-
vali,	so	razporedili	na	bojišča	po	Slavoniji.	Ne-
kateri	vojaki	iz	naše	občine	so	bili	zelo	razoča-
rani in nezadovoljni, ker smo ozemlje prepustili 
brez boja. Zato so zahtevali od hrvaške vojske v 
Slavonskem	Brodu,	naj	jih	oboroži,	da	bodo	šli	
branit svoje domove. To je bilo samomorilsko 
dejanje, kajti nasprotnikova vojska je bila de-
setkrat	številnejša	in	bolje	oborožena.	Pozneje	
smo slišali, da so vsi padli.
Tako	so	naša	in	sosednje	občine	ostale	pra-

zne in jih je zasedla nasprotnikova vojska, ki 
je	 bila	na	 tem	območju	 tri	 leta,	 vse	 do	 konca	
vojne.	 Bilo	 nam	 je	 težko,	 ker	 smo	morali	 vse	
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pustiti	in	bežati,	vendar	smo	bili	srečni,	da	smo	
si	rešili	življenje.
Naša	 družina	 je	 odšla	 k	 sorodnikom,	 ki	 so	

živeli	v	bližini	Slavonskega	Broda.	Pri	njih	smo	
ostali en mesec. S Petrom sva nato (po enem 
mescu)	odšla	v	tetino	hišo	v	Zagreb.	Hiša	je	bila	
prazna,	ker	sta	oba	z	možem	delala	v	Nemčiji.	
Oče,	babica,	Miro	in	mačeha	pa	so	dobili	zato-
čišče	v	begunskem	centru	blizu	Đakova,	kjer	so	
ostali	tri	leta,	do	konca	vojne.	Od	Rdečega	križa	
so	dobivali	humanitarno	pomoč	v	obliki	hrane,	
obleke	 in	higienskih	potrebščin.	Oče	 je	v	pre-
gnanstvu	še	nekaj	malega	zaslužil	z	žaganjem	
drv,	da	so	imeli	najnujnejše	za	življenje.
Leta	 1995,	 ko	 se	 je	 končala	 vojna	 v	Bosni,	

so	se	nekateri	prebivalci	naše	občine	vrnili	na	
svoje	domove.	Večina	hiš	 je	bila	uničena	 in	v	
ruševinah, tiste, ki jih niso zadele granate, so 
bile	 pa	 požgane.	Mnogi	 se	 niso	 vrnili,	 ker	 so	
odšli	 v	 druge	 evropske	 države,	 kjer	 so	 dobili	
status	beguncev.	Nekateri	so	si	našli	službe	na	
Hrvaškem	 in	 v	 drugih	 evropskih	 deželah	 ter	
tam tudi ostali za stalno.
Iz	naše	družine	je	najprej	odšel	domov	samo	

oče	ter	začel	čistiti	in	pripravljati	posestvo,	po-
zneje	pa	sta	prišli	tudi	mačeha	in	babica.	Naj-
večjo	 hišo,	 v	 kateri	 smo	 živeli	 pred	 vojno,	 je	
zadela granata in jo zelo poškodovala. Kar koli 
je	bilo	iz	lesa,	 je	zgorelo	s	streho	vred.	Oče	je	
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kmalu	enako	kakor	drugi	vaščani	dobil	podpo-
ro	iz	Nemčije	in	drugih	evropskih	držav	ter	od	
vaščanov,	ki	so	živeli	v	tujini,	za	popravilo	hiše.	
Tako mu je uspelo hišo popraviti za prvo silo, da 
je	bilo	možno	živeti	v	njej.	Ostali	objekti	okrog	
hiše	–	hlev,	shramba	za	koruzo	in	stara	hiša	–	so	
bili	tudi	precej	uničeni	in	potrebni	popravila.
Čeprav	je	bilo	vse	uničeno,	smo	bili	srečni,	

da	smo	živi	in	zdravi.	Posebej	midva	s	Petrom	
sva	bila	hvaležna	vozniku	šolskega	avtobusa,	ki	
se je zavzel za najino rešitev, ko sva bila ujeta. 
Tudi	oče	je	bil	zaradi	tega	neizmerno	hvaležen,	
zato	mu	je	poslal	sporočilo:	»Prijatelj,	kaj	lahko	
storim,	da	se	ti	vsaj	malo	oddolžim,	ker	si	mi	
rešil	sinova?«	Ta	mož,	najin	dobrotnik	in	reši-
telj,	je	odgovoril:	»Nič	ne	potrebujem,	naj	bosta	
samo	živa	in	zdrava.«	

Z bratom sva si po preselitvi v Zagreb vsaj 
nekoliko	 opomogla	 od	 stresa,	 ki	 sva	 ga	 doži-
veli	 v	 vojni.	 Vložila	 sva	 prošnjo	 za	 hrvaško	
državljanstvo	 in	 začela	 razmišljati,	 kako	 bova	
dokončala	študij,	saj	nisva	imela	ne	indeksa	ne	
drugih	potrdil	z	banjaluške	fakultete.	Ko	sva	se	
šla	pozanimat	na	fakulteto	v	Zagrebu,	sva	bila	
prijetno	presenečena.	Povedali	so	nama,	da	lah-
ko študij nadaljujeva le s podpisano izjavo. V 
njej sva morala zapisati, iz katerih predmetov 
sva	 opravila	 izpite	 na	 banjaluški	 fakulteti,	 in	
se	 zavezati,	 da	 bova	 v	 enem	 letu	priložila	 in-
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deks	 ali	 prepis	 ocen.	 Čez	 pol	 leta	 nama	 je	 to	
tudi uspelo, saj sva po muslimanski humanitar-
ni	organizaciji	Merhamet	iz	Banja	Luke	dobila	
oba indeksa.
Doživljaje	iz	vojne	sem	poskušal	pozabiti	in	

potisniti na stran, vendar mi to ni bilo lahko. 
Težko	mi	je	bilo	zbrati	se	in	študirati,	saj	so	mi	
pred	oči	še	vedno	prihajali	prizori	iz	vojne.	Med	
hojo po zagrebških ulicah sem se vrgel na tla 
vsakič,	 kadar	 sem	 slišal	 škripanje	 avtomobil-
skih koles, ker sem mislil, da padajo granate. 
Mimoidoči	so	se	čudili,	nekateri	pa	so	se	sme-
jali	mojemu	 odzivu.	Niso	 vedeli,	 kaj	 vse	 sem	
doživel	v	vojni,	niti	mogli	razumeti,	kako	je	to	
vplivalo name.
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8

sPOMni se, KaJ si Mi ObLJUbiL

V 
 hudih trenutkih vojne sem dal obljubo 

Bogu,	da	bom,	če	mi	bo	ohranil	življenje,	živel	
po Svetem pismu. Te obljube nisem pozabil, 
vendar	 sem	njeno	 izpolnitev	preložil	 v	 priho-
dnost,	ker	sem	želel	najprej	končati	 fakulteto.	
Ampak	Bog	 je	 imel	zame	drugačen	načrt	–	ni	
želel,	 da	 bi	 za	 nedoločen	 čas	 prelagal	 najpo-
membnejšo	stvar	v	svojem	življenju.	Zato	me	je	
neko	noč	v	sanjah	opomnil	na	mojo	obljubo.	Vi-
del sem silno rumeno svetlobo, ki je bila sijajna 
kakor	sončna,	da	nisem	mogel	gledati	vanjo.	Iz	
te svetlobe sem slišal glas, ki je trikrat ponovil: 
„Spomni se, kaj si mi obljubil.“
Sanje	so	name	naredile	tako	močan	vtis,	da	

sem se v hipu popolnoma zbudil. Bil sem pre-
pričan,	da	so	bile	od	Boga.	Naslednji	dan	sem	
bil	 nemiren.	Moja	 vest	me	 je	 obtoževala,	 ker	
sem bil tako nemaren do obljube, ki sem jo v 
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stiski dal Bogu. Razmišljal sem: »Jezus resno 
želi,	da	bi	bile	Njegova	volja	in	Njegove	zapo-
vedi	na	prvem	mestu	v	mojem	življenju.	Zdaj	
razumem	 in	 vidim,	 da	 Bog	 želi,	 da	 pravilno	
zastavim	 svoje	 življenjske	 prioritete.	 Spomnil	
sem	se	Božje	obljube,	ki	je	zapisana	v	Mateje-
vem	evangeliju,	v	poglavju	6,	vrstici	33:	»Iščite	
najprej	 kraljestva	 Božjega	 in	 Njegove	 pravič-
nosti,	 in	 vse	 to	 vam	 bo	 pridano.«	 Ta	 obljuba	
je	potolažila	moje	strahove	in	skrbi	glede	pri-
hodnosti. Jezus misli resno glede vsega, kar je 
obljubil.	Žal	mi	je,	da	sem	svojemu	študiju	dal	
prednost	pred	Božjo	voljo.	Kako	sem	mogel	biti	
tako	nehvaležen	Jezusu	za	vso	Njegovo	ljube-
zen in milost, ki ju je pokazal do mene? Kar je 
naredil	v	vojni,	da	bi	ohranil	moje	življenje,	so	
bili	 resnični	 čudeži.	 Lahko	 bi	 tudi	 jaz	 končal	
tako	kot	nekateri	vaščani,	ki	so	v	vojni	izgubili	
življenje.	Ni	bilo	naključje,	da	sem	preživel	voj-
no.	Samo	Bog	mi	je	ohranil	življenje.	Želim	iz-
polniti svojo obljubo, ki sem mu jo dal. Ta vojna 
mi	je	odprla	oči.	Vidim,	da	nič	ni	vredno	toliko	
kot imeti Boga na svoji strani kot prijatelja in 
biti	Njegov	otrok.	Koliko	naših	vaščanov	je	čez	
noč	ostalo	brez	vsega,	kar	so	imeli,	a	nekateri	
so izgubili v vojni tudi svoje sorodnike. Kaj jim 
sedaj pomaga ves ta denar in to bogastvo, ki 
so ga imeli? Ves trud in toliko garanja za pra-
zno	nič;	vse	to	je	v	vojni	propadlo.	Moj	prijatelj	
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Jure je imel prav, ko mi je tolikokrat govoril, da 
je	treba	iskati	Boga	in	živeti	po	Svetem	pismu.	
Samo to je smiselno. Kako sem lahko dovolil, 
da mnenje in vzor mojih bližnjih vplivata 
name, na moje zanimanje in vero v Sveto 
pismo? Kako sem lahko dopustil, da me v 
življenju vodi cerkveno izročilo namesto 
Svetega pisma?	Ne	bom	šel	več	po	stari	poti.	
Od	sedaj	bom	živel	tako	kakor	Bog	želi,	ne	pa	
kakor	se	mi	ljubi	ali	kakor	želijo	drugi.	Resno	
bom	proučil	nauk	Svetega	pisma	in	zavrgel	vse	
napačne	predstave	in	dvome	glede	Svetega	pi-
sma.«						
Tukaj	pa	se	je	pojavila	majhna	težava:	nisem	

imel svojega Svetega pisma. Pravzaprav niti 
doma nismo imeli celotnega Svetega pisma. 
Edini	izvod,	ki	smo	ga	imeli,	je	bil	že	omenjeni	
s slikami, namenjen otrokom, s skrajšanim in 
prirejenim besedilom.

Dober teden po teh sanjah se je v Zagrebu 
pri teti, kjer sem stanoval, oglasil moj stric iz 
Bosne.	Živel	je	v	Odžaku,	kjer	je	delal	kot	učitelj	
zgodovine, zdaj pa je bil begunec na poti v Slo-
venijo,	kamor	se	je	k	sorodnikom	že	zatekla	nje-
gova	žena.	S	seboj	je	vzel	le	najnujnejše	stvari.	
Toda	 glej	 čuda:	 ko	 je	 stric	 odprl	 kovček,	 smo	
med	„najnujnejšimi	stvarmi“	zagledali	tudi	že-
pni	format	Svetega	pisma.	Še	veliko	večji	čudež	
pa	je	bilo	to,	da	je	bil	stric	zapriseženi	ateist	in	
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si je to knjigo nabavil samo zato, ker je veljalo, 
da	jo	mora	prebrati	vsak,	ki	se	ima	za	izobraže-
nega	in	razgledanega.	Njegove	besede	so	samo	
še	potrdile,	da	je	šlo	za	resnični	čudež.	„Ne	vem,	
zakaj sem vzel s seboj to knjigo, kajti meni ne 
pomeni	nič.	Vzemi	jo	ti,	saj	bo	zate	vendar	kori-
stna,“ je dejal in mi jo potisnil v roke. Zahvalil 
sem se mu za darilo, ki je zame pomenilo veli-
ko dragocenost, v sebi pa sem se iz vsega srca 
zahvaljeval Bogu, da mi je na tako neverjeten 
način	priskrbel	svojo	sveto	Besedo.	Medtem	ko	
stric ni vedel, zakaj je izmed toliko drugih knjig, 
ki jih je imel doma, vzel s seboj prav Sveto pi-
smo, sem jaz zelo dobro vedel, da je tudi takrat 
posredoval	sam	Bog;	na	način,	kakor	pač	lahko	
dela	samo	On,	je	izpolnil	mojo	sicer	neizrečeno	
željo.	 Pokazal	mi	 je,	 da	On,	 ki	 je	ustvaril	 člo-
vekov razum, bere moje misli, kakor mi lahko 
beremo	odprto	knjigo.	Kajti	to,	da	ateist,	ki	beži	
od	doma,	da	bi	si	rešil	življenje,	vzame	s	seboj	
Sveto	pismo,	je	s	človeškega	stališča	enako	(ne)
smiselno,	kakor	če	bi	vojak	oddrvel	na	fronto,	v	
roki	pa	bi	namesto	puške	nesel	–	dežnik!	

Bog je torej poskrbel, da sem prišel do svoje-
ga	Svetega	pisma.	Čeprav	sem	kasneje	nabavil	
več	različnih	prevodov	Božje	besede,	mi	je	rav-
no ta prvi izvod najljubši in ga imam še danes.
Ko	 sem	 začel	 brati	 Sveto	 pismo,	 sem	 spo-

znal, da ne razumem vsega, kar je v njem napi-
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sano, in da potrebujem nekoga, da bi mi poma-
gal, da ga bom pravilno razumel. Minilo je le 
nekaj	dni,	da	je	Bog	izpolnil	tudi	to	mojo	željo.	
Na	ulici	 sem	namreč	 srečal	 svojega	 prijatelja	
Jureta	iz	naše	domače	vasi,	s	katerim	se	nisva	
videla	 skoraj	 dve	 leti.	 Čeprav	 je	 bilo	 to	 zame	
nepričakovano,	 sem	 iz	 izkušenj,	 ki	 sem	 jih	 že	
doživel	z	Bogom,	spoznal,	da	se	nič	ne	zgodi	na-
ključno,	ampak	da	v	svoji	brezmejni	ljubezni	in	
modrosti	vse	in	ob	pravem	času	vodi	On;	sreča-
nje	z	mojim	prijateljem	je	namreč	bilo	ravno	ti-
sto, kar sem v tem trenutku najbolj potreboval!
Moj	prijatelj	 je	ves	čas	vojne	v	Bosni	živel	

tukaj v Zagrebu, kjer je študiral. Imela sva si 
res veliko tega za povedati, zlasti jaz sem mu 
pripovedoval	o	vsem,	kar	sem	doživel	v	vojni,	
posebno	o	tem,	kako	me	je	večkrat	Bog	obvaro-
val gotove smrti. Ko sem mu povedal, da sem 
začel	 brati	 Sveto	 pismo,	 ker	 sem	 dal	 obljubo	
Bogu,	da	bom	živel	tako,	kot	v	njem	piše,	se	je	
razveselil	in	mi	ponudil	pomoč,	če	česa	ne	bom	
razumel. Dal mi je tudi neke knjige, ki so mi 
tudi	pomagale,	da	sem	jasneje	razumel	določe-
ne svetopisemske resnice.
Kot	 katoličan	 sem	 seveda	 poznal	 nekaj	

osnovnih	krščanskih	naukov.	Učili	so	nas,	da	je	
naš	svet	ustvaril	Bog	in	da	je	naredil	tudi	člo-
veka	po	svoji	podobi;	bežno	 je	bilo	omenjeno,	
da je bil ta svet ustvarjen v šestih dneh, ki jih 
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Bog računa	od	sončnega	zahoda	do	sončnega	
zahoda,	in	da	je	„sedmi	dan	–	soboto	–	počival	
ter je ta dan blagoslovil in ga posvetil“ (1 Mz 
2,3).	Poznal	sem	tudi	tragično	zgodbo	o	člove-
kovem padcu v greh, ko sta Eva in potem tudi 
Adam	prekršila	izrecno	Božjo	zapoved	in	jedla	
od	 prepovedanega	 drevesa.	 Najpomembnejši	
nauk pa je seveda bil o Jezusu Kristusu, Zveli-
čarju	ali	Odrešeniku	grešnega	človeštva.	V	cer-
kvi so brali svetopisemske odlomke, predvsem 
iz	 evangelijev,	 ki	 opisujejo	njegovo	učloveče-
nje	in	rojstvo,	brezgrešno	življenje,	druženje	z	
grešniki	 in	odpuščanje	njihovih	grehov,	 zdra-
vljenje	bolnih,	oznanjevanje	načel	Božjega	kra-
ljestva,	ki	so	bila	večinoma	pozabljena	ali	po-
pačena,	in	na	koncu	njegovo	trpljenje,	smrt	na	
križu,	vstajenje	in	vnebovzetje.	Spominjam	se,	
da	je	župnik	večkrat	govoril	o	najvišjih	krščan-
skih	 načelih,	 ki	 jih	 je	 v	 znameniti	 pridigi	 na	
gori podal Kristus. Jezusova vloga pri stvarje-
nju	je	bila	bežno	in	nejasno	omenjena,	tako	kot	
tudi njegov drugi prihod, ki je bil predstavljen 
kot nekaj, kar se bo zgodilo v daljni in nedolo-
čeni	 prihodnosti.	 Župnik	 je	 za	 uvod	 v	 večino	
svojih	pridig	uporabljal	trenutne	družbene	ali	
politične	 dogodke	 in	 nas	 potem	 učil,	 kakšen	
odnos	bi	kot	kristjani	morali	imeti	do	določe-
nih	 življenjskih	 vprašanj.	 Včasih	 smo	 slišali	
tudi stvari, ki so me zelo begale. Tako je bilo 



59

enkrat povedano, da je Kristus edini posrednik 
med	Bogom	in	človekom,	drugič	pa,	da	svetni-
ke,	ki	so	šli	pred	nami	v	Božje	kraljestvo,	lahko	
in moramo prositi, naj posredujejo za nas in 
ves	 svet,	 ter	 da	 jo	 zato,	 ker	 je	 Gospod	 blaže-
no devico Marijo vzel v nebesa in jo povišal 
za	Kraljico	vesoljstva,	kličemo	z	naslovi	pripro-
šnjice,	pomočnice,	besednice	in	posrednice.	Kaj	
od tega je potemtakem res?
Če	je	res,	da	je	posrednikov	več,	kako	je	lah-

ko	Kristus	edini	posrednik;	 če	pa	 je	 res,	 da	 je	
On edini posrednik, kako so to lahko še drugi? 
Enako	zmeden	sem	bil	tudi,	ko	so	nas	učili,	da	
obstajata	dve	sodbi	–	posebna	 in	poslednja.	V	
posebni	sodbi	vsak	človek	prejme	v	svoji	neu-
mrljivi	duši	večno	plačilo	takoj	ob	smrti	–	bodi-
si	takoj	vstopi	v	nebeško	blaženost,	bodisi	trpi	
očiščevanje,	da	bi	dosegel	svetost,	ki	je	potrebna	
za vstop v nebesa, bodisi gre v pekel, kjer trpi 
peklenske	muke	večnega	ognja,	ker	je	do	konca	
življenja	odklanjal	vero	in	spreobrnjenje.	V	po-
slednji sodbi ob Kristusovem prihodu v slavi, 
ko	 bodo	 vstali	 vsi	 umrli,	 pravični	 in	 krivični,	
se bodo vsi narodi zbrali pred njim, da prejme-
jo	večno	življenje	ali	pa	večno	kazen.	(Ni	treba	
poudarjati,	da	mi	je	že	misel	na	vice,	kaj	šele	na	
peklenske	muke,	nagnala	strah	v	kosti!)	Čemu	
dve	 različni	 sodbi,	 katerih	 izid	 je	 popolnoma	
enak?	Čemu	naj	bi	sveti	in	tisti,	ki	so	to	postali	
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kasneje	v	vicah,	 ter	krivični	v	poslednji	 sodbi	
prejeli	tisto,	kar	so	dobili	že	ob	smrti?	Kako	naj	
razumemo dejstvo, da so muke Kristusa, ki je 
na	križu	nosil	grehe	vsega	sveta	in	zanje	plačal	
pravično	kazen,	trajale	le	nekaj	ur,	medtem	ko	
naj bi posamezni grešnik samo za svoje grehe 
vso	večnost	trpel	muke	peklenskega	ognja?

Moje dosedanje versko znanje je bilo pre-
cej pomanjkljivo, ker je slonelo le na tem, kar 
sem lahko izvedel iz druge roke. Ampak sedaj, 
s Svetim pismom v rokah, sem se lahko oseb-
no	in	neposredno	seznanjal	z	božanskimi	nau-
ki,	od	katerih	je	odvisna	večna	usoda	vsakega	
človeka.
Opozorjen	 sem	 bil	 na	 posebno	 značilnost	

Svetega	pisma,	namreč	da	določeni	nauki	niso	
sistematično	 in	 celovito	 podani	 na	 enem	 sa-
mem mestu, ampak so podobnejši mozaiku ali 
sestavljanki; deli nekega nauka so razsejani po 
vsem Svetem pismu, kakor je to po preroku Iza-
iju opisal sam Bog: „Zapoved na zapoved, za-
poved na zapoved, pravilo na pravilo, pravilo 
na	pravilo,	malo	 sem,	malo	 tja“(Iz	28,10).	Ka-
kor	dragulji	in	žlahtne	kovine	ne	ležijo	na	po-
vršju,	ampak	je	treba	vložiti	resen	napor,	da	bi	
jih našli, tako tudi površni bralec ne bo odkril 
duhovnih	draguljev	v	Svetem	pismu.	Kajti	Bož-
ja	obljuba	 se	glasi:	 „Če	 [...]	 iščeš	kakor	 srebro,	
[...] odkopavaš kakor zaklade, tedaj boš razumel 
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strah Gospodov in boš dosegel spoznanje Boga“ 
(Prg	2,4.5).	Pri	proučevanju	se	moramo	torej	dr-
žati	 pomembnega	 načela,	 da	 je	 treba	 poiskati	
in upoštevati VSA besedila, ki se nanašajo na 
neko temo, pomen manj jasnih besedil pa raz-
lagati	v	luči	tistih,	ki	so	popolnoma	jasna	in	ne-
dvoumna.	Sam	Zveličar	se	je	ravnal	po	tem	na-
čelu	in	nam	je	tako	tudi	v	tem	dal	zgled:	„Tedaj	
je	začel	z	Mojzesom	in	vsemi	preroki	ter	jima	
razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih“ 
(Lk	24,27).
Prijatelj	me	je	prav	tako	poučil,	da	naj	Božje	

besede	–	če	jo	želim	pravilno	razumeti	–	ne	od-
piram, ne da bi prej v molitvi prosil, da me pri 
proučevanju	vodi	Sveti	Duh,	ki	je	tudi	navdih-
nil svete ljudi, da so jo napisali.
Tako	se	je	začelo	moje	daleč	najpomembnej-

še šolanje; z veliko vnemo, vendar tudi s poni-
žnostjo	in	strahospoštovanjem	sem	preiskoval	
Sveto pismo, edino knjigo, ki nam „more dati 
modrost	za	zveličanje	po	veri	v	Kristusa	Jezu-
sa“	(2	Tim	3,15).

Spoznaval sem svetopisemske nauke, ki so 
bili zame skoraj popolnoma neznani, tiste pa, 
ki	 sem	 jih	 že	 poznal,	 sem	 sedaj	 videl	 v	 novi,	
jasnejši	 luči.	 Predvsem	 pa	 sem	 vse	 bolj	 doje-
mal, da je Jezus Kristus osrednja osebnost ce-
lotnega	 Svetega	 pisma	 in	 ne	 le	Nove	 zaveze.	
Na	to	so	me	opozorile	besede	samega	Jezusa:	
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„Preiskujete Pisma, ker mislite, da imate v njih 
večno	življenje,	a	prav	ta	pričujejo	o	meni“	(Jn	
5,39).	Pisma,	ki	jih	omenja	Kristus,	se	nanaša-
jo na starozavezne spise, kajti novozavezni so 
bili	napisani	med	leti	50–100	po	Kristusu.	Tako	
sem	drugo	 za	 drugim	odkril	 več	 kot	 petdeset	
prerokovanj, ki se nanašajo na Kristusa in so se 
v	njegovem	življenju	 izpolnila	 tako	natančno,	
da	človek	nad	tem	lahko	kar	ostrmi.	
Vse	to	je	v	meni	vzbudilo	željo,	da	svoje	ži-

vljenje uskladim s svetopisemskim naukom. 
Odločil	sem	se	živeti	po	teh	naukih	in	se	držati	
vseh	desetih	Božjih	zapovedi	skupaj	s	četrto	za-
povedjo,	ki	ukazuje	posvečevati	soboto,	sedmi	
dan v tednu.
Kasneje	 sem	 se	 krstil	 v	Krščanski	 adventi-

stični	 cerkvi	 in	postal	 adventist	 sedmega	dne	
ter tako stopil v zavezni odnos z Bogom. Do-
živel	 sem	 izkušnjo	 osvoboditve	 in	 notranjega	
miru, po katerem sem toliko hrepenel v mla-
dosti.	Hvaležen	sem	Bogu,	da	je	bil	potrpežljiv	
z menoj, zlasti pa usmiljen tudi tedaj, ko sem 
hodil	po	napačnih	poteh,	ko	sem	bil	suženj	sla-
bih	navad	 in	nisem	 iskal	Božje	 volje	 za	 svoje	
življenje.	 Posebno	 sem	 mu	 hvaležen,	 ker	 me	
je	obvaroval	v	vojni	in	mi	ohranil	življenje	ter	
me pripeljal k svoji resnici, k svojemu Sinu in 
k svoji soboti.
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9

PReiZKUŠnJa VeRe

E 
no leto po tem, ko sem se preselil v Zagreb 

in	 ko	 sem	 se	 odločil,	 da	 bom	 živel	 po	 nauku	
Svetega pisma, se je zgodilo nekaj, kar je preiz-
kusilo mojo vero in zaupanje v Boga. S Petrom 
sva dobila poziv, naj se javiva v vojašnico. Ker 
sva	 medtem	 že	 dobila	 hrvaško	 državljanstvo,	
sva	bila	po	zakonu	dolžna	urediti	tudi	vojaško	
obveznost. Mislila sva, da naju bodo tako kot 
večino	drugih	študentov	oprostili	vseh	nadalj-
njih	vojaških	obveznosti,	če	bova	priložila	potr-
dilo, da sva redna študenta. Toda na najino pre-
senečenje	so	nama	povedali,	da	morava	ostati	
v vojašnici in opraviti vojaško usposabljanje. 
Ko sva vprašala, kaj bo z najinim študijem, so 
nama odgovorili, naj ne bova v skrbeh in da 
bova vse nadomestila. Z drugimi vpoklicanimi 
vred sva se postavila v vrsto, da bi dobila uni-
formo	in	orožje.	Ker	pa	sem	se	že	prej	odločil,	
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da	nikakor	ne	bom	več	prijel	orožja	v	roke,	sem	
odgovornim	 vodjem	 razložil,	 da	 sem	 kristjan,	
adventist	 in	 živim	 po	 Svetem	 pismu,	 zato	 po	
svoji	 vesti	 ne	morem	 vzeti	 orožja,	 se	 vojaško	
uriti in opravljati nobene dejavnosti na sobotni 
dan ter da ne jem mesa. Kljub temu so mi dali 
uniformo	in	mi	rekli,	da	bodo	spoštovali	moje	
versko	prepričanje,	vendar	moram	z	drugimi	na	
vaje,	čeprav	nisem	imel	orožja.

Vsak dan smo imeli vojaške vaje. To je traja-
lo vse do poldneva, ko smo šli kosit. Po kosilu 
in	zvečer	smo	imeli	proste	dejavnosti,	kakršne	
so košarka, nogomet, šah, gledanje televizije 
in	podobno.	Jaz	sem	ta	prosti	čas	uporabljal	za	
branje Svetega pisma, molitev in premišljeva-
nje	o	prebranem.	Nikomur	ni	bilo	jasno,	čemu	
smo	na	vajah	in	koliko	časa	bomo	ostali	v	voja-
šnici. Vse to sem v molitvi povedal Bogu in ga 
prosil za odgovore na ta vprašanja. Po takšnih 
molitvah	sem	čutil	mir	in	gotovost,	da	je	Bog	z	
menoj in mi bo pomagal, ne glede na negotovo 
prihodnost.	Bog	mi	je	vračal	v	spomin	besedila	
in	melodije	krščanskih	pesmi,	ki	sem	jih	poznal	
in sem jih med sprehodom po vojašnici prepe-
val	v	sebi.	To	so	bili	zame	veseli	in	blaženi	tre-
nutki.

Vsako jutro se je od nas zahtevalo, da sodelu-
jemo v ceremoniji, ki se je imenovala »pozdrav 
državni	 zastavi«.	 Med	 zvoki	 državne	 himne	
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smo se morali vsi obrniti proti zastavi, ki so jo 
počasi	dvigali	na	drog,	in	v	drži	»mirno«	gledati	
vanjo. Bog mi je po vesti spregovoril, da nekaj 
ni	v	redu	s	tem.	Premišljeval	sem	in	proučeval	
Sveto	 pismo	 in	 na	 koncu	 prišel	 do	 zaključka,	
da	je	to	opravilo	v	bistvu	prekršek	druge	Bož-
je	zapovedi,	ki	prepoveduje	češčenje	kipov,	slik	
in	 simbolov.	 Prepričan	 sem	 bil,	 da	 ne	 smem	
več	 sodelovati	 pri	 tem.	Naslednji	 dan	 sem	 to	
povedal	 svojemu	 častniku.	 Jezno	mi	 je	 odgo-
voril:	»Anđelić,	ne	igraj	se	s	tem!	To	je	kršitev	
državnega	zakona.	Če	jutri	ne	boš	prišel	v	vrsto	
pozdravit	državne	zastave,	te	bomo	imeli	za	so-
vražnika	države.	Pridi,	sicer	bomo	pote	poslali	
vojaške	policiste,	da	te	bodo	s	silo	privedli!«
Ni	mi	bilo	vseeno,	ko	sem	slišal	to	grožnjo.	

Dejal	 sem	častniku:	 »Nisem	proti	državi,	 toda	
ne	 morem	 kršiti	 Božje	 zapovedi	 in	 ravnati	 v	
nasprotju	 s	 svojo	 vestjo,	 ki	 se	 pokorava	Božji	
besedi.«

Petar je slišal ta pogovor in mi dejal: »Bodi 
razumen.	Ne	pretiravaj	in	se	ne	spravljaj	v	te-
žave	zaradi	svoje	vere.	Izvajaj	jo	potem,	ko	bova	
kmalu	opravila	to	obveznost	in	odšla	od	tod.«
Nisem	se	mu	hotel	upirati	in	razpravljati	z	

njim,	ker	sem	vedel,	da	ima	drugačen	pogled	na	
to. Bil sem tiho, toda v meni je divjal boj. Ra-
zum mi je govoril, naj ubogam bratov nasvet, 
vest pa mi je govorila: »Mar se boš odpovedal 
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Jezusu	in	poteptal	Božjo	zapoved	zaradi	strahu	
pred	nasiljem	in	človeškim	srdom?«	V	tem	sta-
nju	notranje	razdeljenosti	sem	se	odločil	moli-
ti. Prosil sem Boga, naj mi jasno razodene, kako 
naj	ravnam.	Božja	beseda	in	moja	vest	sta	bili	
jasni: Sodelovati pri tem opravilu pomeni krši-
ti	drugo	Božjo	zapoved.	Bog	me	je	opogumil	s	
prepričanjem,	da	bo	z	menoj,	ne	glede	na	posle-
dice moje zvestobe njemu.
Tako	sem	se	odločil,	da	ne	bom	kršil	Božje	

zapovedi,	 ne	glede	na	 vse	 častnikove	grožnje.	
Pomirjen	sem	to	noč	zaspal.

Zjutraj sem Petru povedal, kaj sem se odlo-
čil.	Ni	bil	zadovoljen	in	mi	 je	dejal:	»Sam	boš	
kriv	za	svojo	trmo	in	norost!«	Drugi	vojaki	so	
bili	tiho,	le	začudeno	so	me	gledali.	Vedel	sem,	
da	ne	odobravajo	mojega	stališča,	toda	iz	vlju-
dnosti	mi	niso	hoteli	ničesar	reči.	Zanje	je	bilo	
vse	to	samomorilsko	početje	in	nerazumno	ve-
denje. Tako sem ostal v sobi sam, medtem ko so 
drugi vojaki odšli na vaje. 

Molil sem, da bi me Bog opogumil in mi dal 
moč,	da	se	ne	omajam	v	tej	odločitvi.	Bog	mi	
je	dal	misel:	»Odpri	Sveto	pismo!«	Ubogal	sem	
in	ga	odprl.	Na	desni	strani	odprtega	Svetega	
pisma se mi je pogled ustavil na Psalmu 70. 
Bog mi je znova dal misel: »Beri ta psalm in se 
ga	uči	na	pamet.«	Ta	šest	vrstic	dolg	psalm	sem	
bral	in	ga	ponavljal,	da	sem	se	ga	tedaj	naučil	
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na pamet.

»O Bog, pridi me rešit, 
Gospod, hiti mi pomagat. 
Naj od sramote zardijo, 
ki mi strežejo po življenju; 
naj se ponižani umaknejo, 
ki mi želijo nesrečo. 
Naj se umaknejo osramočeni, 
kateri govorijo: ‚Ahà, ahà!‘ 
Radujejo in veselijo pa naj se v tebi 
vsi, ki te iščejo. 
Naj večno govorijo: ‚Velik je Gospod,‘ 
kateri ljubijo tvoje rešenje. 
Beden sem in reven, 
o Bog, hiti k meni. 
Ti si moja pomoč in moj rešitelj, 
moj Bog, nikar se ne mudi.« 

Hodil	 sem	 po	 sobi	 sem	 in	 tja	 in	 ponavljal	
vrstice	 psalma	 ter	 čakal,	 da	 pridejo	 policisti	
pome. Skozi okno sem slišal melodijo himne in 
videl,	kako	se	zastava	počasi	dviga	na	drogu.	Po	
naravi nisem posebno pogumen, ampak tedaj 
mi je Bog dal takšna pogum in mir, kakršnih 
nisem	doživel	nikoli	prej.	V	prsih	sem	občutil	
prijetno	toplino	in	moč.	Pomislil	sem:	»Četudi	
zdaj pride celo tank, se ne bom premaknil in 
prestrašil.	Naj	delajo	z	menoj,	kar	jim	je	volja.«	
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Minilo je pet minut po dvigu zastave, policisti 
pa še niso prišli. Še naprej sem ponavljal psalm 
in	čakal,	naprezal	ušesa,	da	bi	slišal	zvok	poli-
cijskih	čevljev,	ko	bodo	prihajali	pome.	Minilo	
je še deset ali celo dvajset minut, toda polici-
stov ni bilo. Pogledal sem skozi okno in videl 
vojake, ki so vadili paradno korakanje in izva-
jali vaje. Še naprej sem hodil po sobi, pel v sebi 
krščanske	pesmi	in	ponavljal	psalm.

Tako je minilo dopoldne in skozi okno sem 
videl vojake, ki so se znova postavljali v vrsto 
za konec vaj. Malo pozneje so prihajali vojaki v 
sobo. Bili so utrujeni od naporne vadbe. Eden 
izmed	njih	je	stopil	k	meni	in	dejal:	»Čestitam	
ti	za	pogum!«	Tudi	drugi	so	me	gledali	s	spo-
štovanjem.	Zadnji	je	prišel	v	sobo	moj	častnik.	
V roki je nosil prazen list papirja in mi ga dal 
ter	z	ostrim	glasom	rekel:	»Anđelić,	napiši,	za-
kaj	danes	nisi	prišel	v	vrsto	k	pozdravu	državne	
zastave,	zakaj	nočeš	vzeti	orožja,	zakaj	ob	sobo-
tah	ničesar	ne	delaš	in	zakaj	ne	ješ	mesa!	Jutri	
zjutraj	boš	šel	z	menoj	na	raport	k	višjemu	ča-
stniku!«	

Zahvalil sem se Bogu, ker je uslišal mojo 
molitev	 in	me	 zaščitil	 pred	 človeškim	 srdom.	
Spoznal	sem,	da	me	je	Bog	zopet	zaščitil	pred	
hudim,	ker	sem	se	držal	tega,	kar	je	On	zapove-
dal. Petar je samo zmajeval z glavo in poskušal 
prikriti	 zadovoljstvo,	da	se	častnikove	grožnje	
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niso	uresničile.
Tisti	večer	sem	prosil	Boga	za	vodstvo	pri	

pisanju	poročila.	V	njem	sem	napisal	naslednje	
besede:	»Zahvaljujem	se	državi	Hrvaški,	da	me	
je	sprejela	za	svojega	državljana	ter	mi	zagoto-
vila	zaščito	in	pomoč.	Pri	današnjem	dejanju,	
ko	nisem	hotel	pozdraviti	državne	zastave,	ni	
šlo	za	nespoštovanje	države	in	njenih	zakonov,	
marveč	za	poslušnost	Bogu	po	nauku	Svetega	
pisma.	Kot	kristjan	želim	biti	zvest	 in	poslu-
šen nauku Jezusa Kristusa. On nas po Svetem 
pismu	uči,	 da	 smo	dolžni	 spoštovati	državne	
zakone,	dokler	kakor	koli	ne	nasprotujejo	Bož-
jemu zakonu, ki je napisan v svetopisemskih 
desetih	zapovedih.	Kadar	so	državni	zakoni	v	
nasprotju	z	Božjimi	zapovedmi,	jih	kristjan	ne	
sme ubogati, kajti to bi bila greh in nezvestoba 
Bogu. 
Druga	Božja	zapoved	prepoveduje	častiti	sli-

ke, kipe in kar koli drugega poleg Boga Stvarni-
ka, zato ne sodelujem pri ceremoniji pozdrava 
državni	zastavi.
Četrta	 Božja	 zapoved	 pravi,	 da	 Bog	 zahte-

va	posvečevati	soboto	kot	sedmi	dan	tedna	in	
takrat ne dovoli delati nobenih vsakodnevnih 
opravil. Tako po veri priznavamo, da je Bog 
Stvarnik in lastnik vsega ter obenem odrešenik 
tistih, ki ga sprejemajo. 
V	skladnosti	s	šesto	Božjo	zapovedjo	(ne	ubi-
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jaj)	in	po	Kristusovem	nauku	ne	odobravam	in	
ne sodelujem v nikakršnem nasilju in pri upo-
rabi	orožja.	
Mesa	 ne	 jem	 zato,	 ker	 ne	 želim,	 da	 se	 za	

mojo	 prehrano	ubijajo	 živali,	 in	 ker	 Sveto	 pi-
smo	pravi,	da	je	Božja	volja,	da	smo	zdravi	in	se	
takšni pripravimo za drugi Jezusov prihod, ki 
se bo kmalu zgodil. Uporaba mesne prehrane v 
veliki	meri	preprečuje	izoblikovanje	popolnega	
značaja,	ki	ga	Bog	želi	izoblikovati	v	nas	po	veri	
v	Jezusa	in	poslušnosti	Božjim	zapovedim.

Zahvaljujem se vam za pozornost in prilo-
žnost,	ki	ste	mi	jo	ponudili,	da	bi	vam	razložil	
svoje	 versko	 prepričanje.	 Prosim	 vas	 za	 razu-
mevanje	in	upam	na	ugodno	rešitev	težave,	ki	
sem	jo	opisal.«	
Priložil	sem	še	prepis	na	kratko	razloženih	

desetih	zapovedi	in	tisto	noč	utonil	v	spanec.
Zjutraj	 sem	 s	 častnikom	 odšel	 na	 raport	 k	

višjemu	častniku.	Ta	naju	je	sprejel	v	svoji	sobi	
in	dejal	častniku:	»Kolega,	prosim,	da	naju	pu-
stite	sama!«	Potem	je	spregovoril	meni:	»Anđe-
lić,	kolega	mi	 je	včeraj	pripovedoval,	kaj	se	 je	
zgodilo. Tvojo zadevo bomo kmalu rešili, dotlej 
pa	boš	prost	usposabljanja,	nihče	 te	ne	bo	 si-
lil	kršiti	tvojega	verskega	prepričanja.«	Vzel	je	
moje	poročilo	in	ga	dal	v	predal	delovne	mize	
ter me pospremil iz sobe. Zahvaljeval sem se 
Bogu	za	njegovo	pomoč	in	milost	z	menoj.	Tako	



71

sem bil prost vsakršnih dejavnosti v vojašnici. 
Vojaki so mi nekoliko zavidali, jaz pa sem tedaj 
praktično	razumel,	kako	Bog	nagrajuje	tiste,	ki	
so mu zvesti in zaupajo vanj.

Po enem mesecu bivanja v vojašnici so nas 
nekega	dne	vse	vojake	postavili	v	vrsto.	Nekaj	
so	jih	izločili	in	jih	s	kamioni	odpeljali	iz	voja-
šnice.	Od	nekega	častnika	smo	slišali,	da	so	jih	
poslali	na	 fronto	v	boj.	To	se	 je	ponovilo	 tudi	
naslednji	dan.	Tretji	dan	pa	so	nam	oficirji	po-
vedali,	 da	 so	 se	odločili,	 da	 če	 sta	v	vojašnici	
skupaj dva brata, bodo enega odpustili domov. 
Tako	sva	z	bratom	dobila	priložnost,	da	bo	eden	
odpuščen.	Petar	je	predlagal,	da	je	najbolje,	če	
odpustijo	mene,	saj	bi	se	tako	izognil	težavam	
s	 častniki	 in	vojaškimi	 zakoni.	Dejal	 sem	mu,	
da	predlog	ni	moder,	kajti	mene	že	tako	ne	mo-
rejo	poslati	na	 fronto,	ker	nisem	sprejel	orož-
ja,	njega	pa	lahko,	ker	se	 je	oborožil.	Verjetno	
me	 bodo	 poslali	 v	 kakšno	 vojašnico	 v	 bližino	
Zagreba, kjer bi v kuhinji pomagal pripravlja-
ti hrano. Brat ni takoj sprejel mojega predloga, 
toda po krajšem premišljevanju je privolil vanj. 
Petra so nato odpustili iz vojašnice, jaz pa sem 
moral še ostati. 

Kmalu po bratovem odhodu me je poklical 
časnik	k	sebi	in	dejal:	»Anđelić,	pripravi	se.	Ju-
tri	boš	odšel	z	drugimi	na	fronto.«	Bil	sem	pre-
senečen,	saj	sem	imel	popolnoma	drugačna	pri-
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čakovanja,	pričakoval	sem	namreč,	da	me	bodo	
poslali kam v kuhinjo, zato sem vprašal: »Kaj 
bom	jaz	počel	na	fronti,	če	nimam	orožja;	čemu	
bi	hodil	tja?«	Odgovoril	mi	je:	»Ne	skrbi;	imamo	
delo	zate.	Bival	boš	v	baraki	blizu	fronte,	kjer	
stražarji	počivajo	po	opravljeni	izmeni.	Častni-
kom	boš	čistil	čevlje,	kuhal	kavo	stražarjem	in	
vzdrževal	čistočo	v	baraki.«
Naslednji	dan	so	nas	s	kamionom	odpeljali	v	

bližino	Zadra,	kjer	je	bila	prva	linija	proti	Kni-
nu.	Takrat	Knin	še	vedno	ni	bil	pod	oblastjo	Hr-
vaške,	marveč	v	rokah	krajevnih	Srbov.	Ker	 je	
bilo	to	skalnato	področje,	tukaj	vojaki	niso	bili	
ubiti toliko od granat in nabojev, kolikor zaradi 
kamenja, ki so ga granate in naboji drobili, da 
je letelo vsenaokrog. 

Baraka, v kateri smo bivali, je stala štiristo 
metrov	 stran	 od	 prvih	 položajev	 naše	 vojske.	
Petnajst	vojakov	se	je	menjavalo	na	straži.	Ob-
časno	je	prišlo	do	streljanja,	vendar	hujših	spo-
padov takrat ni bilo. Vsak dan, razen ob sobotah, 
sem	čistil	čevlje	trem	častnikom,	kuhal	kavo	za	
utrujene	stražarje	ter	čistil	 in	urejal	barako,	v	
kateri smo vsi spali. Vojake je predvsem zani-
malo,	zakaj	nisem	vzel	orožja	in	zakaj	v	soboto	
ne	opravljam	svoje	službe.	Tako	sem	dobil	pri-
ložnost,	da	jim	na	podlagi	Svetega	pisma	razlo-
žim,	kaj	verujem	in	zakaj.	Ker	so	bili	iz	Zagreba	
obveščeni	glede	mojega	verskega	prepričanja,	
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so me v glavnem ob sobotah pustili pri miru, 
da sem lahko bral Sveto pismo. Spominjam se, 
da	sem	kljub	vsem	okoliščinam	doživel	radost	
in mir vsako soboto.
Samo	enemu	častniku	je	šlo	moje	ravnanje	

in	obnašanje	zelo	v	nos.	Občasno	me	je	izzival	
in	 se	 mi	 posmehoval	 ter	 me	 poniževal	 z	 be-
sedami: »Ti si strahopetec, ti si navadna reva! 
Kakšen	moški	pa	si?«	Drugič	 je	govoril:	»Ti	si	
blefer.	Ali	misliš,	da	si	pametnejši	od	nas?«	Ka-
dar je bil pijan, se je igral s pištolo tako, da jo je 
usmeril	vame	in	sprožil	petelina.	Nikoli	nisem	
vedel, ali je pištola nabita. V takih trenutkih mi 
je	bilo	težko	ostati	miren.	Pred	vojaki	se	me	ni	
upal	fizično	napasti,	zato	mi	je	govoril:	»Anđe-
lić,	šel	boš	z	menoj	izmenjat	stražo.«	Hotel	me	
je	ločiti	od	vojakov,	da	bi	na	samem	obračunal	z	
menoj	brez	prič.	Spoznal	sem	njegovo	zahrbtno	
in podlo namero, zato sem mu odgovoril: »Moja 
služba	je	tukaj	v	baraki,	kjer	sem	dobil	naloge,	
in	ne	grem	nikamor	od	tod.«	V	sebi	sem	molil,	
da	me	Bog	zaščiti	pred	tem	nasilnežem.	Pogo-
sto	se	je	drug	častnik	zavzel	zame,	da	me	je	bra-
nil.	Dejal	mu	 je:	 »Pusti	 fanta,	 kaj	ga	gnjaviš!«	
Tedaj	 sta	 se	 običajno	 onadva	 prepirala	 zaradi	
mene. Bal sem se, da mu bo enkrat uspelo nare-
diti mi kaj hudega ali me celo ubiti. V sebi sem 
molil,	da	me	Bog	zaščiti	pred	tem	nasilnežem.

Z ostalimi vojaki sem se dobro razumel in se 
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z njimi spoprijateljil. Med seboj smo menjavali 
hrano. Jaz nisem jedel mesa, zato sem jim dajal 
mesne in ribje konzerve, oni pa so meni dajali 
kruh, sadje in mleko. 
Tukaj	sem	ostal	mesec	 in	pol.	Hvala	Bogu,	

da	je	bil	z	menoj	in	me	zaščitil	tudi	tokrat.	
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10

BRATOVA ODLOČITEV 

S 
vojo	odločitev	glede	vere	in	spremembe	na-

čina	življenja	sem	povedal	tudi	ostalim	članom	
svoje	družine	(očetu,	babici,	mačehi,	trem	bra-
tom).	 Oče	 sprva	 ni	 odobraval	moje	 odločitve,	
vendar se je pozneje s tem sprijaznil. Boga sem 
prosil,	 da	 bi	 še	 drugi	 družinski	 člani	 sprejeli	
svetopisemski	 nauk	 za	 pravilo	 svojega	 življe-
nja.
Predvsem	Anto,	ki	je	živel	in	študiral	v	Osi-

jeku, se je zanimal za mojo vero. Pripovedoval 
sem mu o svoji izkušnji z Bogom in kako me 
je Bog obvaroval v vojni. Govoril sem mu tudi 
o	 drugem	 Jezusovem	 prihodu,	 o	 Božjih	 zapo-
vedih,	še	posebej	o	četrti	zapovedi,	ki	govori	o	
posvečevanju	sobote	kot	spominu	na	Stvarnika,	
ter o drugih svetopisemskih resnicah.
To	so	bila	zanj	pretresljiva	sporočila.	Znašel	

se	je	pred	odločitvijo,	kako	bo	nadaljeval	življe-
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nje.	 Kaj	 v	 bistvu	 je	 sreča?	Kje	 je	možno	 najti	
pravi mir? Svetopisemski nauk mu je bil zani-
miv, toda nasprotovala so mu posvetna požele-
nja, kot so zabave in škodljive razvade. Grešne 
želje	 tega	sveta	so	bile	v	očitnem	nasprotju	z	
Jezusovim vabilom, ki je prihajalo s svetopi-
semskih strani.

Dal sem mu Sveto pismo in knjigo Veliki boj 
med Kristusom in Satanom, ki ju je bral z zani-
manjem. 
	V	jutranji	in	nočni	tišini	je	premišljeval:	»Ali	

je	bilo	naključje,	da	sem	vse	to	izvedel?	Ali	nas	
je	Bog	po	naključju	rešil	v	nevarnostih	vojne?	
Ali	sem	se	po	naključju	večkrat	izognil	smrti?	
Dobil sem odgovore na vprašanja, ki so me mu-
čila	med	vojno,	in	negotovost.«	Spraševal	se	je:	
»Zakaj Bog dovoljuje vse to, zakaj toliko krvi in 
trpljenja, rušenja stavb in cerkev, kje je Bog in 
zakaj	molči?	Bog	je	dal	vsem	ljudem	svojo	bese-
do	ter	jim	razodel	svoj	načrt	in	voljo	zanje.	Toda	
kje	so	 ti	 ljudje,	ki	bolj	 iščejo	Boga	 in	njegovo	
Besedo kakor pa svoja zadovoljstva in svojo vo-
ljo?	Ljudje	smo	Bogu	obrnili	hrbet,	hočemo	pa,	
da	nam	bi	bilo	dobro.	Ampak	to	 tako	ne	gre.«	
Spomnil se je, da je Bog slišal njegovo molitev 
v	nuji	in	obupu.	Uslišal	ga	je	in	rešil	vse	člane	
naše	družine,	rešil	je	tudi	njega	v	Osijeku.	Ali	
mu bo obrnil hrbet zdaj, ko ga vabi? Morda je to 
njegova	zadnja	priložnost	za	večni	mir	in	sre-



77

čo?	Dojel	je,	da	so	vse	materialne	stvari	minlji-
ve.	Kaj	lahko	izgubi,	če	se	odzove	Jezusu?	Zunaj	
Jezusa	ni	življenja,	miru	in	prave	sreče.	Čutil	je,	
da	Bog	želi	 stopiti	 v	njegovo	življenje.	Ali	bo	
toliko	sebičen	in	hodil	po	poti	večine,	po	poti	
sveta?	Bog	ga	ne	 sili.	Nežno	ga	vabi,	 zelo	ga	
ceni	in	ljubi.	Izbira	on.	On	se	odloča.	Odločil	se	
je,	da	ne	bo	delal	proti	prepričanju	svoje	vesti,	
svojega	 zveličarja	 Jezusa	 Kristusa	 in	 Svetega	
Duha.	Preveč	tvegano	je	preložiti	odločitev	za	
Jezusa	na	poznejši	 čas,	 ki	morda	nikoli	ne	bo	
napočil.
Potem	je	Anto	prejel	čudovite	sanje,	v	kate-

rih se mu je prikazal Jezus. Potreboval je nekaj 
časa,	da	je	dojel,	da	so	bile	to	le	sanje.	Od	tedaj	
naprej	je	Anto	izročil	svoje	življenje	Jezusu	in	
si	prizadeval	živeti	po	svetopisemskem	nauku.	
Začel	 je	 posvečevati	 soboto	 skladno	 s	 četrto	
Božjo	 zapovedjo	 in	 verovati	 v	 Jezusov	 skoraj-
šnji	prihod.	Vse	njegovo	življenje	se	je	spreme-
nilo	pod	vplivom	Svetega	Duha.	Začel	je	živeti	
bolj	zdravo	in	se	odpovedal	mesu.	Ni	več	želel	
iti v kavarno in diskoteko, kajti tja ne bi mogel 
vzeti s seboj Jezusa. Postal je kristjan, adven-
tist sedmega dne, in s svetopisemskim krstom 
sklenil zavezo z Bogom. Bogu je obljubil, da bo 
živel	po	njegovi	besedi	in	se	držal	njegovih	za-
povedi. Bog mu je obljubil, da bo z njim in mu 
pomagal to obljubo izpolniti.
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Zame je bilo to veliko veselje, saj nisem bil 
več	črna	ovca	v	družini.	Zdaj	se	je	jezil	oče,	ker	
sta kar dva sinova odšla v drugo cerkev. Sram 
ga	je	bilo	pred	vaščani	zaradi	naju	dveh	in	bal	
se je, kaj bodo mislili in govorili, da sta se nje-
gova	 sinova	 pridružila	 neki	 sekti.	 Molila	 sva	
za	očeta	in	si	prizadevala	z	dejanji	in	besedami	
pojasniti,	da	je	Jezus	stopil	v	najino	življenje	in	
naju	naredil	za	novi	in	boljši	osebi.	Sčasoma	se	
je	sprijaznil,	ko	je	videl	najino	trdnost	in	odloč-
nost	živeti	po	Svetem	pismu.
Ni	pa	šlo	vse	gladko	in	brez	težav.	Odločitev,	

da	bova	živela	po	naukih	Svetega	pisma	in	da	
bova	posvečevala	soboto	skladno	s	četrto	Bož-
jo	 zapovedjo,	 naju	 je	 stala	 veliko	 žrtev	 in	 od-
povedi. Bila sva izpostavljena nerazumevanju 
drugih študentov. Pogosto so naju vabili, da bi 
hodila z njimi v diskoteke ali na razne zabave. 
Razlagala	sva	jim,	da	se	tam	ne	počutiva	dobro,	
ker to ni v slavo Bogu niti v korist nama v iz-
gradnji	najinega	značaja.	Razen	tega	 jih	nisva	
podpirala	v	njihovih	brezbožnih	pogovorih,	ki	
so	bili	pogosto	nemoralni	in	ničvredni.	Zaradi	
tega so se naju izogibali. Tudi pri iskanju dela 
so	se	pojavile	težave	zaradi	najine	odločitve,	da	
ne bova delala ob sobotah. Iz tega razloga po-
gosto nisva dobila dela. 

Spominjam se, da sva dobila ponudbo za delo 
v	 skladišču	 –	 razkladanje	 in	 nakladanje	 blaga	
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v	 tovarni	 Žito	 v	Osijeku.	 Bilo	 je	 dobro	 plača-
no, vendar sva morala delo odkloniti, ker nisva 
hotela	kršiti	četrte	Božje	zapovedi,	ki	narekuje	
posvečevanje	 sobote.	 Zvestoba	 Bogu	 nama	 je	
bila pomembnejša kot denar. Vendar sva ve-
dno	kljub	temu	našla	delo	in	zaslužila	dovolj	za	
preživetje.	Obenem	sva	si	pridobila	izkušnjo,	da	
Bog skrbi za tiste, ki so mu zvesti.
Pomladi	leta	1994	sem	prišel	živet	k	Antu	v	

Osijek	ter	se	tam	vpisal	na	elektrotehnično	fa-
kulteto	in	dokončal	šolanje.	Bila	sva	najemnika	
in	 sva	 se	vzdrževala	 z	 občasnim	delom	preko	
študentskega servisa. Bog naju je blagoslovil, 
tako da sva vedno imela dovolj denarja za svoje 
potrebe. To so bila leta lepih izkušenj z Bogom 
in s študenti, s katerimi sva imela stik. Pogosto 
sva	imela	priložnost,	da	sva	jim	pripovedovala	
o drugem Jezusovem prihodu in o soboti ter o 
drugih svetopisemskih resnicah.
Ko	 sem	 dokončal	 študij,	 sem	 začel	 iskati	

delo	v	svoji	stroki.	Vendar	sem	si	vedno	želel,	
da bi lahko oznanjeval evangelij. Molil sem v 
tej	smeri	in	Bog	je	uslišal	mojo	molitev.	Začel	
sem	delati	kot	literarni	evangelist	na	Hrvaškem	
in v Bosni.  To delo sedaj z veseljem opravljam 
že	šest	let	tudi	v	Sloveniji.	Tukaj	sem	se	poročil	
in	moja	draga	žena	mi	je	pri	tem	v	veliko	oporo.	
Zame	ni	večje	radosti	kot	deliti	veselo	sporoči-
lo o Jezusu z drugimi.
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11

VeLiKi sPOPaD

»Zmaj pa se je razjezil nad ženo in se bojeval pro-
ti preostalim iz njenega rodu, proti tistim, ki se 
ravnajo po Božjih zapovedih in imajo Jezusovo 
pričevanje« (Raz 12,17).

K 
o	 zdaj	 premišljujem	 o	 vojni	 in	 doživljajih	

v njej, dojemam, da nam je bil Bog tedaj zelo 
blizu	 in	 nas	 je	 varoval,	 nas	 poučeval	 in	 nam	
razodeval svojo ljubezen in milost. V vojni sem 
spoznal,	 da	 krščanska	 vera	 ni	 zgolj	 nekakšna	
teorija	 o	 Bogu,	 marveč	 zares	 živa	 izkušnja	 z	
edinim	 in	 živim	 Bogom,	 človekovim	 Stvarni-
kom	in	Zveličarjem.	Marsikaj,	kar	pred	spreo-
brnjenem	nisem	razumel	ali	mi	v	življenju	pred	
spreobrnjenjem ni bilo jasno, mi je sedaj jasnej-
še,	prepričan	pa	sem,	da	bodo	stvari	razložene,	
ko	bo	kmalu	prišel	moj	Zveličar.	Še	vedno	tra-



81

ja veliki boj med Kristusom in Satanom, toda 
kmalu	 bo	 končan,	 ko	 bo	 zmagovalec	 Kristus	
znova prišel in svoje zveste vzel k sebi v nebe-
sa. Dokler se ne zavedamo, da traja ta boj, ne 
moremo pravilno razumeti niti zgodovine niti 
smisla	človekovega	življenja	na	zemlji.	Vse	 to	
zvemo iz Svetega pisma, ki opisuje ta veliki boj 
in	zmago	našega	zveličarja	Jezusa	Kristusa,	zla-
sti pa to opisuje zadnja svetopisemska knjiga, 
ki	se	imenuje	Razodetje.	Zgodovina	krščanstva	
in opis velikega boja med Kristusom in Sata-
nom	v	krščanstvu	sta	posebno	dobro	podana	v	
knjigi z naslovom Veliki boj med Kristusom in 
Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Ta 
knjiga mi je zelo pomagala in še vedno mi po-
maga, da pravilno razumem svet okoli sebe in 
dogodke v njem ter se pripravim za stiske in 
težave,	ki	bodo	kmalu	nastale.	Rad	bi,	da	jo	vsak	
človek	prebere	z	molitvijo	in	iskreno	željo,	da	bi	
bil pripravljen za konec sveta.

Navajam	tri	citate	iz	te	knjige:

»Kristus je videl v Jeruzalemu simbol sveta, ki 
se v svoji trdovratni neveri in uporništvu naglo 
približuje Božji povračilni sodbi. Trpljenje pa-
dlega rodu je pritiskalo na Njegovo dušo in izsi-
lilo iz Njegovih ust bridki jok. Videl je poročilo o 
grehu, napisano s človeškimi solzami, trpljenjem 
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in krvjo. Njegovo srce je bilo polno neskončnega 
sočutja do žalostnih in trpečih Zemljanov. Želel 
si je rešiti vse. Toda celo Njegova roka ni mogla 
odvrniti plime človeškega trpljenja. Samo nekaj 
jih je prišlo k Njemu, da bi lahko živeli. Veliča-
stvo nebes v solzah! Sin neskončnega Boga je 
klonil v duhu. Strla Ga je duševna bolečina! Ta 
prizor je napolnil vsa nebesa z občudovanjem, 
nam pa razodel skrajno grozo greha. Pokazal je, 
da je celo za Neskončno moč težka naloga rešiti 
krive pred posledicami prestopanja Božjih za-
povedi. Jezus je gledal pred seboj rodove, vse do 
zadnjega, in videl, da je svet vpleten v prevaro, 
podobno tisti, ki je povzročila razdejanje Jeru-
zalema. Velik greh Judov je bil njihova zavrnitev 
Kristusa; velik greh krščanskega sveta bo njihovo 
zavračanje Božjih zapovedi, ki so temelj Njego-
ve vladavine v nebesih in na zemlji. Jahvejeve 
predpise so zaničevali in prezirali. Na milijone 
ujetnikov greha, Satanovih sužnjev, obsojenih na 
drugo smrt, ni hotelo poslušati resnice, ko jim 
je bila posredovana. Strašna zaslepljenost! Osu-
pljiva nepremišljenost!«

 
»Sobota bo preizkusni kamen zvestobe, saj je 

to tista točka resnice, ki je posebej izpostavljena 
napadom. Ko bodo ljudi doletela zadnja stiska, 
bo potegnjena črta ločnica med tistimi, ki služijo 
Bogu, in tistimi, ki Mu ne služijo. Medtem ko bo 
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praznovanje nedelje skladno z zemeljskimi zako-
ni in v nasprotju s četrto Božjo zapovedjo, zna-
menje zvestobe tisti moči, ki nasprotuje Bogu, bo 
posvečevanje prave sobote v skladnosti z Božjimi 
zapovedmi dokaz zvestobe Stvarniku. Medtem 
ko bo ena skupina ljudi s sprejemom znamenja 
pokornosti pozemskim oblastem dobila zname-
nje, bo druga dobila Božji pečat, ker si bo izbrala 
znamenje zvestobe Božji veljavi.«

Zlasti	ohrabrujoče	je	njeno	zadnje	poglavje,	
v katerem je opisana nova zemlja brez greha 
in	grešnikov	na	njej.	Navajam	njen	zadnji	od-
stavek: 

»Leta večnosti bodo med svojim tokom vse 
bolj in bolj slavno razodevala Boga in Kristusa. 
Z izpopolnjevanjem znanja se bodo množile tudi 
ljubezen, spoštovanje in sreča. Bolj ko bo človek 
proučeval Boga, tem bolj bo občudoval njegov 
značaj. Ker bo Jezus razodel ljudem bogastvo 
zveličanja in čudovite dosežke v velikem boju s 
Satanom, se bodo srca odkupljenih napolnila z 
globljim posvečenjem in bolj gorečimi hvalnica-
mi ob spremljavi zlatih harf; in desettisočkrat 
deset tisoč in tisočkrat tisoč novih glasov se bo 
združilo z njimi v mogočni hvalnici.

‚In vsako stvar, ki je v nebesih in na zemlji in 
pod zemljo in na morju, in vse, kar je v njih, sem 
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čul, govoreče: Sedečemu na prestolu in Jagnjetu 
blagoslov in čast in slava in moč na vekov veke!‘ 
(Raz 5,13)

Veliki boj je končan. Greha in grešnikov 
ni več. Vse vesolje je čisto. Uravnovešeni so 
utripi srca v sreči in veselju v vsem vesolj-
stvu. Od njega pa, ki je vse ustvaril, prihaja 
življenje, luč in veselje ter se razliva po ne-
skončnem vesolju. Od najmanjšega atoma 
do največjega nebesnega telesa, vse žive in 
nežive stvari v svoji nezasenčljivi lepoti in 
popolni radosti govore, da je Bog ljubezen.«



85

Banja Luka

Tuzla

Vrbovac

Slavonski Brod
HRVAŠKA

BOSNA IN HERCEGOVINA

SRBIJA

12

FOTOGRAFIJE

Na zemljevidu: rojstni kraj Vrbovac blizu Odžaka
in področje dogajanja med vojno: Slavonski brod, 
Banja Luka, kjer sem tudi študiral in Tuzla
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Pogled na moj rojstni kraj Vrbovac
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Nova hiša, v kateri smo živeli,  
razrušena in pogorela
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Stara hiša, v kateri smo odraščali, skupaj  
z gospodarskim poslopjem. Moj oče  
(s kapo na glavi) se pogovarja s sosedom.
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V ozadju porušen hlev,  
spredaj koruznjak, desno sušilnica 
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Obisk sorodnikov, ko sem bil v JLA: 
(z leve zgoraj) brat Anto, sorodnika, 
jaz v uniformi, mama in brat Miro

Obisk pri babici v bolnišnici: 
(z leve) babica, brat Anto, brat Miro in mama
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Na obisku pri očetu v bolnišnici, ko je bil  
na zdravljenju zaradi raka na pljučih
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Moj krst v cerkvi v Osijeku
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Krst brata Anta v Puli
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Skupaj z bratom Antom, radostna, da sva spoznala 
Božjo resnico – Sveto pismo
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Del moje življenjske zgodbe je tudi surova in 
brezobzirna vojna v Bosni ob razpadu nekdanje 
Jugoslavije. Vsaka vojna na splošno razgalja re-
snico o človekovem grešnem stanju in na različ-
ne načine zaznamuje tiste, ki doživijo to tragično 
izkušnjo. Medtem ko vojne razmere pri nekaterih 
razvnemajo najnižje in najtemnejše strani člo-
veške narave, pa druge spodbudijo, da začnejo 
globlje razmišljati o (ne)smislu vojne, predvsem 
pa o namenu in smislu človeškega obstoja. Pri 
meni so doživetja v tej vojni v marsičem teme-
ljito spremenila moje videnje sveta in mojega 
mesta ter moje vloge v njem. Iz osebnih izkušenj 
sem globlje spoznal Boga, čigar usmiljena roka 
me je večkrat rešila gotove smrti; pritegnil me je 
k sebi in mi pomagal spoznati, za kaj je resnično 
vredno živeti – in tudi umreti.
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Ce
na

: 4
,0

0 
€

V ZAVETJU
ORLOVIH 

PERUTI 
Ivo Anđelić


