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Dr. Blaž Jezeršek je izdelal dok-
torsko delo Zadržek različne vere 
pri sklepanju zakona med katoliško 
in muslimansko stranjo in ga uspe-
šno zagovarjal 5. julija 2007. S tem 
si je pridobil naziv doktorja znano-
sti na področju teologije. Doktorsko 
delo je izdelano z veliko natančno-
stjo in znanstveno doslednostjo, kar 
je ugotovila komisija za zagovor. O 
omenjenem doktorskem delu lahko 
podam naslednjo oceno:

Doktorsko delo obravnava nad-
vse aktualno problematiko mešanih 
zakonov med katoliško in nekršče-
no stranjo. Gre za zakon z različno 
vero (v pravnem pomenu besede so 
mešani zakoni tisti, ki so sklenjeni 
med katoliško krščenim, če ta s for-
malnim dejanjem ni izstopil iz kato-
liške Cerkve, in veljavno krščenim v 
kakšni drugi krščanski skupnosti). 
Omenjeni zakon je bil že v prakr-
ščanskem obdobju pod posebnim 
nadzorom, saj je šlo že takrat za ve-
liko nevarnost, da bo krščanska stran 
zaradi nove situacije, v kateri se je s 
sklenitvijo takšnega zakona znašla, 
zavrgla svojo vero. S tem proble-
mom so se tako ukvarjali že aposto-
li, ki niso branili skleniti zakona, tudi 
naslednjega ne, če je šlo za ovdovele, 
le da je bil zakon sklenjen »v Gospo-
du«, se pravi z osebo, ki je prav tako 
izpovedovala krščansko vero.

Avtor doktorske disertacije ce-
lotno delo postavi v zanimiv kon-
tekst, ki sodobno družbo še kako 
zadeva. Vedno več je namreč zna-
menj, da se predvsem islam v svetu 
širi tudi z nasiljem (ne samo, ampak 
pa tudi), ki ga povzemamo z besedo 
»džihad«. Kakršna koli je že razla-
ga predstavnikov muslimanske sku-
pnosti v zvezi s tem, je dejstvo, da 
stari krščanski svet ta pojav občuti 
kot napad na civilizacijske vredno-
te, ki jim pripada in katerih temelj 
je krščanstvo, ki je s svojim religio-
zno-vrednostim sistemom pomaga-
lo zgraditi kulturo, ki smo ji zave-
zani. Tudi zaradi nekakšne civiliza-
cijske izčrpanosti t.i. starega sveta, 
ki mu sami pripadamo, imajo vča-
sih druge civilizacijske strukture, ki 
jih prinašajo številni migranti, lahko 
delo za širjenje vrednot in vere, ki 
ji pripadajo. To se nemalokrat zgo-
di tudi nasilno, še posebej ko so ne-
katere predvsem islamske skupine 
prevzele nasilje kot način svojega 
delovanja. Avtor doktorske diser-
tacije se v izhodišču vpraša, ali je 
tudi poroka muslimanov z nemu-
slimani način, s katerim širijo svo-
jo vero na območja, na katera pri-
hajajo in je tudi to oblika džihada v 
okolju, v katerem živimo. Ta dilema 
pa seveda ni nova, kar je razvidno 
iz citiranega stavka cesarja Manuela 
II. Paleologa, ki je živel v 14. in 15. 
stoletju. Odziv dela muslimanske-
ga sveta na papežev citat omenjene-
ga cesarja je bil buren, kar po svo-
je kaže na dejstvo, da je jasna bese-
da povzročila strah, da bodo stvari 
kljub drugačnim razlagam prej ali 
slej postavljene na svoje mesto.
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Doktorsko delo raziskuje v zo-
ženem delu pogled na zakon kot 
zakonsko skupnost, kakor ga razu-
me Katoliška cerkev in po drugi 
strani muslimanska skupnost. Pro-
blem, s katerim se je srečal dokto-
rand, je najprej ta, da je tako teolo-
ški kot pravni pogled na zakon v 
Katoliški cerkvi enovit in izdelan, 
kar pa v islamu ni tako. Avtor dok-
torskega dela se je moral nujno 
omejiti na eno izmed vej islama, saj 
bi drugačen pristop presegel meje 
tega dela. Osredotočil se je na ure-
ditev, ki jo oblikuje sunitska veja 
islama, šiitska veja s svojimi pred-
pisi pa v nekaterih delih le osvetli 
prejšnjo. Pri tem naj poudarim, da 
tudi sunitska veja islama ni enovita. 
Na področju zakonodaje nauk su-
nitske veje oblikujejo štiri t.i. pra-
voverne pravne šole. Avtor se na-
slanja na učenje janifitske pravne 
šole, ki ji pripadajo dežele bivšega 
Otomanskega cesarstva.

Naloga je razdeljena na štiri po-
glavja. V prvem poglavju avtor po-
skuša pokazati pojmovanje zakona 
in družine v obeh sistemih, pred-
vsem z vidika verske zakonodaje. 
Tako poda definicijo zakonske zve-
ze in cilje, ki naj bodo s sklenitvijo 
zakonske zveze in oblikovanje dru-
žine uresničeni. Prvo poglavje na 
kratko povzame tudi zgodovino 
oblikovanja obeh zakonodaj.

Drugo poglavje obravnava do-
ločila verske zakonodaje na podro-
čju sklepanja zakona in opiše pogo-
je, ki jih ena in druga stran posta-
vljata za veljavno in dopustno skle-
nitev zakona. Nekaj prostora name-
ni samemu obredu poroke, govori 

pa tudi o ločitvi zakona, pri čemer 
se obe zakonodaji močno razliku-
jeta.

V tretjem poglavju avtor fra-
gmentarno opredeli posamezne za-
konske zadržke, da tako lahko po-
stavi zadržek različne vere v kon-
tekst celotne zakonskopravne te-
matike, kakor jo določa kanonsko 
pravo. Posebno pozornost seveda 
nameni samemu zadržku različne 
vere. Najprej predstavi zgodovin-
ske razloge, ki so privedli do tega 
zadržka, po drugi strani pa tudi, pod 
katerimi pogoji je za muslimanske 
pravnike vendarle mogoča skleni-
tev mešanega zakona. Primerjava 
obeh zakonodaj pokaže, kateri iz-
med pravnih sistemov je v našem 
primeru uspešnejši pri ohranjanju 
verske istovetnosti zakoncev.

V četrtem poglavju je obdelan 
tisti del problematike, ki je pravza-
prav rekapitulacija celotnega dok-
torskega dela, namreč pastoralni 
izzivi, ki se postavljajo pred  vse, ki 
smo odgovorni za versko in moral-
no identiteto tistih, ki sklenejo za-
kon z različno vero. Kot pravi avtor 
doktorske naloge: »Mešani zakoni 
vendarle niso le politični in civiliza-
cijski problem, temveč imamo v vsa-
kem od njih opravka s povsem kon-
kretnimi ljudmi, njihovim »veseljem 
in upanjem, žalostjo in tesnobo« in 
nenazadnje z vprašanjem njihovega 
zveličanja, fenomen mešanih zako-
nov ni in ne more postati zgolj vpra-
šanje prestiža ene ali druge veroiz-
povedi oz. civilizacije. Vedno ostaja 
v prvi vrsti pastoralno vprašanje. 
Mešani zakoni se namreč srečujejo 
s povsem specifičnimi problemi, ki 
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zahtevajo specifične pristope pasto-
ralnih delavcev in njihovo usposo-
bljenost za soočanje s to problema-
tiko. Temu je v celoti namenjeno 
četrto poglavje. Tam se bomo sreča-
li s temeljnimi dokumenti, ki jih je v 
ta namen pripravila katoliška Cer-
kev in Evropski Svet krščanskih 
Cerkva. Ogledali si bomo nekatere 
sodobne poskuse pomoči zakoncem 
mešanih zakonov, ki se zaradi raz-
ličnih pogledov na verska in kultur-
na vprašanja znajdejo v težavah in 
se pri tem morda vprašali, kako je s 
tovrstno pomočjo v Sloveniji.«

Izzivi, ki jih prinašajo migracije 
prebivalstva v sodobnem svetu, so 
temeljnega pomena tudi za delo 
Katoliške cerkve. Odgovor na ome-
njeno problematiko mora izhajati 
iz temeljnega evangeljskega sporo-
čila, čemur morajo biti prilagojene 
tudi pastoralne metode, ki jih apli-
ciramo pri reševanju omenjenih 
vprašanj. Pri tem pa seveda ne mo-
remo pozabiti, da je »dobrina vere« 
ena izmed najbolj varovanih dobrin 
v vsej zgodovini krščanstva. Kako 
jo zaščititi in kako reševati sodobna 
pastoralna vprašanja v primeru za-
konov z različno vero, ki so sklenje-
ni med katoliško in muslimansko 
stranjo, je temeljno osvetlilo priču-
joče doktorsko delo.

Borut Košir
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Leta 2006 je izšel v Italiji nov 
priročnik za študij biblične hebrej-
ščine avtorjev Luciane Pepi in Fili-
ppa Serafinija, v dveh knjigah z na-
slovom: Corso di ebraico biblico, 
Tečaj biblične hebrejščine. Cilj av-
torjev je pripeljati študente do bra-
nja in razumevanja preprostih pro-
znih hebrejskih besedil. Objavljeno 
delo je sad dolgoletnega izkušnje 
avtorjev, še posebej Filippa Serafi-
nija, ki uči biblično hebrejščino na 
Papeški univerzi Gregoriana. 

Prva knjiga vsebuje teoretični 
del, ki je sestavljen iz 45 lekcij, ki jih 
je pripravil Filippo Serafini (razen 
25. in 26. lekcije, ki sta delo profeso-
rice Luciane Pepi), katerim sledijo 
dodatki in dopolnila lekcij, ki jih je 
pripravila Luciana Pepi. Cilj teore-
tičnega dela prve knjige je posredo-
vati študentom začetno in temeljno 
poznavanje biblične hebrejščine. 
Lekcije predstavljajo osnove he-
brejske fonetike in slovnice pa tudi 
temeljne značilnosti in oblike he-
brejskega glagola v konjugaciji qal. 
Kratek slovar na koncu posamezne 
lekcije pomaga študentom utrjevati 
nove hebrejske besede, ki so jih sre-
čali pri lekciji. Obenem knjiga pred-
stavi tudi osnove hebrejske sinta-


