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VISOKI VALOVI, za mlade  in kulturo 

našega časa … ZNAMENJE CUNAMIJA? 

 V video posnetku predavanja dr. Petra Topića na Nikodemovih večerih 2013, 

dosegljivem  na spletu z naslovom  »V okovih spolne zasvojenosti« lahko 

razmišljamo podobno kot p. Branko Cestnik v uvodniku  decemberske številke 

»Ognjišča« (.št.12/2020). Omenja vsebino  knjige »Spopad simbolov« avtorja Mihael 

Paula  Gallangher-ja, ki je predvidel že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in 

napovedal, da »prihaja  v množičnem odnosu do Boga do preobrata.« Iz 

ideološkega  ateizma prehajamo v kulturo nevernosti. 

Izrecno zapiše: »Danes nekdo več ne veruje v Boga ne zato, ker politkomisar tako reče 

in ker učiteljica v ateistični šoli grozi, temveč zato, »ker se tako dela«, danes nevera 

več ni vsiljena , temveč je »v zraku«, se pravi v obči miselnosti; danes ne tuhtaš, ali 

Bog je ali ga ni, in, ali se ti ateizem splača  …danes se preprosto »prepustiš toku« in 

brez velikih dram postaneš neveren.                                               Po domače 

govorimo »tako se pač dela », »to je v zraku« … Strokovno temu pravimo množična 

kultura, obča miselnost, bolj filozofsko tudi potrošniška meta-naracija. 

 Ko ugotavlja v uvodniku, koliko bolećine povzoča tako stanje in koliko očitkov in 

vprašanj, kje smo pogrešili, pa sklene uvodnik s spoznanjem: »A cunami  ni odnesel 

vsega. Hrepenenje po dobrem in lepem, sposobnost za bližino in ljubezen, 

nagnjenje uma k spoznanju resnice, so resda poškodovani, vendar niso izginili. 

To je Božja govorica, ki ostaja živa – od tod gradimo«                                                                        

             »Vzgoja za visoke valove in cunami« je obstajala in obstaja, s kibernetsko 

potrošniško družbo pa je prišel cunami na katerega nismo bili pripravljeni. 

  Morda se vprašate: zakaj prepisujemo, si pripovedujemo, razlagamo, 

premišljujemo, vprašujemo, dopovedujemo, se kesamo, veselimo, vztrajamo …ker je 

smer, ki nas pelje h koncu našega življenja pomembna, da pridemo do cilja, ki 

nas dokončno osreči. 

Ko boste imeli čas in boste želeli pogledati kakšno pričevanje iz življenja, 

vam predlagam (odraslim in mladim) pričevanje Anie Goledzinowske z naslovom 

»Rešena iz pekla« na  You Tubu, ki ga je imela za slovensko mladino na Nikodemovih 

večerih leta 2016  Bog ne obupa nad nikomer, ki išče in se trudi za dobro! 
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