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5
SVETNIKI NISO ŽELELI POSTATI SVETNIKI

Svetništvo ni rezervirano le za papeže in škofe. Veliko jih je, ki 
se v nebesih veselijo med svetniki. Med papeži svetniki je najbolj 
znan sveti Peter, ki je bil po naravi precej vihrav človek. Jezus mu 
je izročil ključe nebeškega kraljestva. Slovencem pa je od škofov 
v nebesih najbližji blaženi Anton Martin Slomšek, ki je bil škof 
v Mariboru in si je veliko prizadeval za vzgojo otrok. Še vedno 
želi, da bi starši pravilno vzgajali svoje otroke.

»Skoraj bi vam pozabil povedati nekaj bistvenega o svetnikih, 

o katerih se pogovarjamo,« je Serainček nadaljeval pogovor.

»Mar nam nisi povedal že vsega?« se je začudil Peter.

»Bistveno za svetnike je, da so bili globoko verni, da so se veliko 

pogovarjali z Bogom in bili dobri ljudje,« je začela naštevati Tamara.

»In bili so zvesti. Tega res nisi rekel, vendar drugače ne gre,« 

je dodala Manca.

»Vse to drži,« je pokimal Serainček.

»Je še kaj bolj bistveno?« je zanimalo Petra.

»Seveda. Bistveno je, da svetniki niso želeli postati svetniki.«

»Kaaaj?« so se vsi trije otroci začudili v en glas.

»Niso želeli postati svetniki,« je ponovil Serainček.

»Ne?« so se spet začudili vsi trije.

»Ne, to ni bil njihov cilj. Niso molili in se trudili za dobro, 

da bi postali svetniki,« je nadaljeval Serainček.

»Zdaj pa nič ne razumem,« je odkimala Manca z glavo.

»Zakaj so si pa potem prizadevali za vse to?« je vprašala 

Tamara.
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»Svetniki so ljubili Boga, svojega nebeškega Očeta,« je začel 

razlagati Serainček. »Ker so ga ljubili, so se želeli čim bolj 

dosledno držati njegovih zapovedi. Vi ubogate svoje starše, ker 

jih imate radi. Ubogate jih tudi zato, ker veste, da vas imajo 

oni radi, skrbijo za vas in vam želijo dobro. Starši nikoli od vas 

ničesar ne zahtevajo, vas ne vzgajajo in ne postavljajo omejitev, 

ker vas ne bi ljubili. Vse to počnejo ravno zato, ker vas ljubijo, 

vam želijo dobro in hočejo, da ste srečni. Samo če vas bodo 

lepo vzgojili in vam privzgojili delavne navade, boste lahko 

šli skozi življenje kot odgovorni in srečni ljudje. Tako je tudi 

pri svetnikih. Vedeli so, da jim Bog Oče želi dobro in jih ljubi. 

Vedeli so, da nobene zapovedi ni postavil, da bi jih omejeval, 

temveč da bi lahko svobodneje in srečnejše živeli.«

»Svetniki torej vsega tega niso počeli, da bi se zveličali?« se 

je čudil Peter.

»Seveda so to počeli tudi zaradi svojega zveličanja. Vedeli so, 

da bodo tu na zemlji živeli le nekaj desetletij, potem pa se bodo 

vrnili nazaj k Očetu, ki je v nebesih. Tega zveličanja niso hoteli 

zapraviti zaradi kratkotrajnih užitkov, ki jih nudita denar ali ugled, 

do katerih je najlažje priti s prevaro in oškodovanjem drugih ljudi.«

»Torej med njimi ni bilo nobenega bogataša?« je zanimalo 

Tamaro.

»Seveda so bili tudi bogati. Med svetniki so tudi kralji, kra-

ljice, princese in princi. Veliko bogatih svetnikov je v nebesih.«

»Torej? Mar nisi govoril ravno proti bogastvu?« se je čudil Peter.

»Ti svetniki so se rodili v bogastvu in ga delili z reveži. Niso 

bili navezani na svoje premoženje in se jim ni zdelo pomembno 

za njihovo življenje. Uporabili so ga za dobra dela, da so pomagali 

tistim, ki so potrebovali njihovo pomoč,« je zaključil Serainček.

»Aha, to je pa nekaj drugega,« je pokimala Manca.

Naloga: Zvečer ob Marijinem oltarčku zmoli Oče naš za ljudi v stiski.


