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tam svojega sošol-
ca, poglej, tukaj so 
tvoji starši, poglej, 
tu je tudi ta, ki ti 
gre na živce, poglej, 
koliko nas je! Poglej, 
dragi brat, draga 
sestra, prav vsakdo 
te lahko še bolj uči 
ljubiti življenje, lju-
biti mene in preko 
tega tudi sprejeti 

in ljubiti sebe. Kaj ni to vse zelo preprosto?! 
Drugi je ogledalo tvoje ljubezni! Vidiš, ni se 
treba pretvarjati, ni se treba preveč naprezati, ti 
preprosto žívi to, kar imaš, z vso odgovornostjo 
skupaj z menoj in v družini, ki ti jo podarjam. 
Vem tudi, da ni enostavno. Že če pogledaš moje 
učence: kaj vse so med seboj pletli! A to je pot, 
ki te pelje k pravi človeški ljubezni in s tem tudi 
moji ljubezni. Tu se prepletata najmočneje 
moja zgodba in tvoja zgodba.«

V tej igri vlog, ki sem jih sedaj nakazal, 
je gotovo zelo pomembno tudi moje 
pravo gledanje na osebo učlove-
čenega Jezusa. Gotovo bi hitro 
lahko govorili samo o človeški 
podobi Jezusa, a je Jezusa 
potrebno jemati resnično v 
celoti, kot človeka in Boga. 
Njegova drža tu na zemlji je 
izhajala iz močne poveza-
nosti z nebeškim Očetom. 
Res je bil kakor najobču-
tljivejši »radar«, ki odkriva 
vse tiste, ki so v potrebi, in 
jim hoče pomagati. In vsi 
tisti, ki so ga potrebovali, 
so ga našli. Imel je besedo 
tolažbe za pobožne žene, 
ljubezniv pogled na Petra, 
obljubo za desnega razboj-
nika in še poslednjo skrb 
za svojo mater. Vsi, ki so ga 

potrebovali, so bili ob tej učlovečeni podobi 
na poti bolečine, groze in ljubezni. Predvsem 
pa je njegova glavna drža, da ni mislil nase. Da 
je Jezus lahko postal človek za ljudi, pa ni bil 
najprej človek za ljudi, ampak človek, odprt 
k Očetu. Lahko rečemo, da je bil popolnoma 
usmerjen k Očetu. Marsikateri teolog duhov-
nosti pravi, da Jezus ne bi nikoli tako daleč 
prišel v stiku z ljudmi, če se ne bi trudil da je 
bil tako pogosto povezan z Očetom. Tukaj 
odkrivamo pravi pomen učlovečenega Jezusa: 
vse je Očetovo in to, da je on med nami, je 
Očetova ljubezen, ki nam jo je daroval, da nam 
je pokazal kako živeti. Vse je tako zelo pre-
prosto: Oče nam dá za vzor Sina, da bi videli, 
kako delujejo pravila prave Božje ljubezni, a 
kaj, ko ljudje kompliciramo. No, da pa je vse 
skupaj še bolj zapleteno, izpostavimo še eno 
osebo, ki se nam razkrije ob učlovečenju. To 
je tretja Božja oseba, Sveti Duh. Ta pa zna. 
Že Jezus sam pravi, da duh veje, kjer hoče, in 
resnično samo v moči Svetega Duha lahko 

spoznavamo to resničnost učlovečenja. 
Sveti Duh nas/me poučuje in vodi, da 

počasi odpiram oči, srce in razum 
za resnico, da je Jezus Kristus moj 

pravi brat. To mi razodeva Sveti 
Duh. Tukaj bi lahko dal še pri-
spodobo peskovnika, kjer se 
igrava midva z Jezusom. Ob 
peskovniku pa je najin Oče in 
naju opazuje in se zelo veseli, 
kako sva drug ob drugem. Se-
veda so zraven še drugi otroci, 
ki ravno tako odkrivajo, kako 
lepo je, ko Oče gleda na vse in 
skrbi, da bo za vsakega prav, 
kar se tam dogaja. 

Resnično lepa je naša vera, 
ker smemo biti tako resnični 
tukaj na tej zemlji, ker je naš 
dragi brat Jezus hodil, hodi 
in bo hodil z nami do našega 
ljubega Očeta.

Misijon na  
2300 metrih  
nadmorske višine

Barbara Čuk, fran-
čiškanka Mariji-
na misijonarka, 

deluje v misijonih pet 
let, a je v devetnajstih 
letih življenja pri se-
strah naredila kar nekaj 
kilometrov. Poglejmo, 
kod vse jo je vodila 
njena pot! 

Barbara, za začetek 
te bomo vprašali, kdo 
si in od kod prihajaš?

Sem Čukova iz Lo-
gatca. Sem ponosna, 
da sem Čuk (tako mi 
tudi prašičja gripa tu 
v Mehiki ni mogla do 
živega!) .  V rodnem 
kraju sem obiskovala 
osnovno šolo, srednjo 
komercialno pa sem 

zaključila v Ljubljani. Pri devetnajstih letih sem 
odšla v Lesce, kjer sem vstopila k frančiškankam 
Marijinim misijonarkam.

Kako te je pot zanesla ravno k FMM?
Pravijo, da v življenju ni naključij 

... Najprej sem spoznala nekega fran-
čiškana (ki je tudi Čuk, pa nisva nič v 
sorodu – samo po sv. Frančišku). Počasi 
sem spoznavala življenje sv. Frančiška 
in njegov slog življenja, ki me je vedno 
bolj privlačil. Seveda so bili tudi misijoni 
moja »velika ljubezen«. Veliko sem mo-
lila k Svetemu Duhu in ga prosila, naj mi 
da vedeti, kje je moje mesto. Nato sem, 
tako kot sv. Frančišek Evangelij, odprla 
knjigo z različnimi redovi in knjiga se je 
odprla na strani sester frančiškank Ma-
rijinih misijonark. Septembra bo minilo 
19 let, odkar sem z njimi. Naključje? Ni 
naključij!

Frančiškova duhovnost
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Opiši nam svojo misijonsko pot.
Vstopila sem v Lescah, nato pa pol leta 

»trpela« s tečaji nemščine na Dunaju. Noviciat 
je bil v tistem času v Eichgrabnu v Avstriji. Po 
dveh letih noviciata sem se za dve leti vrnila v 
Slovenijo in živela v Ljubljani na Mirju, nato pa 
spet nazaj v Avstrijo. Študij religijske pedagogike 

sem opravila na Du-
naju. Spet me je pot 
vodila na Mirje, kjer 
sem dve leti sodelo-
vala s frančiškani na 
Viču. Pri svetem An-
tonu Padovanskem 
na Viču sem izrekla 
tudi svoje večne za-
obljube. Takrat sem 
dobila poslanstvo v 
provinco, ki obse-
ga Kubo, Mehiko in 
Nikaragvo. Zaradi 

omejenega števila sester v Sloveniji pa sem v 
misijone odšla šele leta 2004. Od takrat sem v 
Mehiki. Eno leto sem preživela v glavnem mestu, 
sedaj sem pa že četrto leto v skupnosti, ki živi v 
revni župniji na obrobju glavnega mesta, na 2300 
m nadmorske višine.

Kakšen pa je danes tvoj misijon?
Naša skupnost je dejavna v župniji, ki ima 50 

tisoč prebivalcev. Misijon? Spremljanje skupin, 
izobraževanje katehistov, osebno spremljanje, 
obiskovanje družin, iskanje novih poti do ljudi 
… Najbolj pomebno je biti z njimi – v dobrem 
in zlu, v trpljenju in pri praznovanju. Velikokrat 
je najpomembnejše ravno to, da znaš poslušati. 

Kaj ti daje največ moči in veselja pri tvo-
jem misijonu? 

Ko vidim, da naše delo ni zaman. Na primer: 
žene, ki so jih pretepali in poniževali, se začnejo 
postavljati zase. Vesela sem, ko vidim, da se jim 
vrne dostojanstvo, 
da zaživijo na novo. 
V zadovoljstvo mi 
je, da sem lahko 
Njegovo orodje na 
včasih vse preveč 
kamnitih tleh. Ven-
dar velja: upanje 
umre zadnje! 

Mis l im,  da je 
bogastvo ravno v 
tem, da lahko iz-
menjujemo različ-
ne izkušnje našega 
poslanstva, se učimo drug od drugega in se 
medsebojno podpriramo v hoji za Njim!

Pripravila: s. Ana Slivka FMM
Fotografije: arhiv s. Barbare Čuk FMM

Večno živi spomini 
na Afriko

Prišel je dolgo pričakovani dan v avgustu, 
ko smo v skupini pričeli dolgo, a tako 
želeno pot v Afriko – v Zambijo in Ma-

lavi k našim misijonarjem, ki tam domujejo in 
delujejo že več desetletij. Kot vedno sem tudi 
sedaj imela svoja pričakovanja in predstave 
o neznani deželi. Pozorno sem prisluhnila 
vsaki izrečeni besedi in mnenju sopotnikov. 
Dobila sem občutek, da sem čista začetnica in 
nevednica od geografije in biologije naprej… 
Danes pa vem in sem prepričana, da so bila 
moja pričakovanja v celoti izpolnjena in celo 
presežena in da je bilo veliko slišanega le pre-
brano in pobrano iz knjig o Afriki.

Prvi stik s črno celino je bil ogled Viktorijinih 
slapov v Livingstonu. Prepričanje o sami suhi 
pokrajini mi je ob pogledu na padajočo vodo 
in poslušanju bučanja takoj splahnelo. Ostala 
sem brez besed! Kasneje sem občutila poleg 
asfaltiranih cest tudi vožnjo po makadamskih 
poteh z obilico ilovnatega prahu. Razdalje smo 
merili v urah ali pa kar v nekaj sto kilometrih.

Prebivalci Afrike so me prijetno presenetili 
in na njim lasten način 
očarali, pa tudi pretre-
sli in vznemirili moje 
občutke dojemanja 
življenja na drugi polo-
vici zemeljske poloble, 
ki ima isti čas kot mi, 
le oni imajo zdaj po-
letje, mi pa zimo. To 
ni bila moja prva pot 
v tujino, pa vendar je 
ne morem primerjati 
z nobeno doslej. Afrika 
upravičeno velja za 
prvo domovanje živih 
bitij, za staro celino, 
kjer naj bi začel svojo 

naravno pot tudi človek skozi vse stopnje 
razvoja. Afriko moraš videti, dojeti, začutiti, 
slišati, sicer je ne moreš je razumeti v vsej njeni 
neponovljivosti!

Ne bom se ustavljala v mestih, kjer poteka ži-
vljenje po enakih zakonitostih kot kjer koli dru-
gje na svetu. Mesto kot mesto – velike Sparove 
samopostrežne trgovine z enako ponudbo in 
cenami, kot pri nas doma, mimohod ljudi brez 
pozdravljanja, izogibanje bežnim zmikavtom in 
vabljive ponudbe v bližnjih restavracijah, dokler 
ne prejmeš računa! 

Življenje domačinov po vaseh pa teče druga-
če. Polno prisrčno nasmejanih obrazov in otrok 
z iztegnjenimi rokami nam v pozdrav, ko se le 
peljemo mimo, kot da se že dolgo poznamo. 
Ko pa se srečamo v njihovih šolah in cerkvah, 
sledi še krepak stisk rok pa točno določenem 
ritualu z nasmehom na obrazu s polnimi usti 
belih zob. Nihče se ni čudil naši beli barve kože, 
čeprav je bila naša prisotnost v nekaterih vaseh 
veliko presenečenje in nekateri so prvič videli 
in se dotaknili svetlopolte ženske. 

Moški in ženske imajo enako kratke skodra-
ne lase. Premožnejše nosijo lasulje, ki jih imajo 
več vrst in jim popolnoma spremenijo podo-
bo. Druge nosijo rute. Nujna oprema afriške 

ženske je še večji kos 
živobarvnega blaga, v 
katerem nosi otroka, 
prenaša tovore, z njim 
ogrne telo … Moja 
rdeča barva ravnih las 
jim je bila zanimiva in 
ker so mislili, da imam 
lasuljo tudi jaz, so to 
večkrat preverili.

Prijetno me je pre-
senetila močna vedo-
željnost afriških otrok 
in mladine, čeprav v 
učilnicah nimajo niti 
stolov in klopi. Sedijo 
na tleh in ponekod 
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