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Ocene

zahtevajo specifične pristope pastoralnih delavcev in njihovo usposobljenost za soočanje s to problematiko. Temu je v celoti namenjeno
četrto poglavje. Tam se bomo srečali s temeljnimi dokumenti, ki jih je v
ta namen pripravila katoliška Cerkev in Evropski Svet krščanskih
Cerkva. Ogledali si bomo nekatere
sodobne poskuse pomoči zakoncem
mešanih zakonov, ki se zaradi različnih pogledov na verska in kulturna 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 omenjeno problematiko mora izhajati
iz temeljnega evangeljskega sporočila, čemur morajo biti prilagojene
tudi pastoralne metode, ki jih apliciramo pri reševanju omenjenih
vprašanj. Pri tem pa seveda ne moremo 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 zakonov z različno vero, ki so sklenjeni med katoliško in muslimansko
stranjo, je temeljno osvetlilo pričujoče doktorsko delo.
Borut Košir

Luciana Pepi in Filippo Serafini,
Corso di ebraico biblico con CDAUDIO per apprendere la pronuncia dell’ebraico, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2006, 320 str.,
ISBN 978-88-21557422
Filippo Serafini, Esercizi per il
Corso di ebraico biblico, Edizioni
San Paolo, Cinisello Balsamo 2006,
352 str., ISBN 978-88-21557439
Leta 2006 je izšel v Italiji nov
priročnik za študij biblične hebrejščine avtorjev Luciane Pepi in Filippa Serafinija, v dveh knjigah z naslovom: Corso di ebraico biblico,
Tečaj biblične hebrejščine. Cilj avtorjev je pripeljati študente do branja in razumevanja preprostih proznih hebrejskih besedil. Objavljeno
delo je sad dolgoletnega izkušnje
avtorjev, še posebej Filippa Serafinija, 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 profesorice Luciane Pepi), katerim sledijo
dodatki in dopolnila lekcij, ki jih je
pripravila Luciana Pepi. Cilj teoretičnega dela prve knjige je posredovati študentom začetno in temeljno
poznavanje biblične hebrejščine.
Lekcije predstavljajo osnove hebrejske fonetike in slovnice pa tudi
temeljne značilnosti in oblike hebrejskega glagola v konjugaciji qal.
Kratek slovar na koncu posamezne
lekcije pomaga študentom utrjevati
nove hebrejske besede, ki so jih srečali pri lekciji. Obenem knjiga predstavi tudi osnove hebrejske sinta-
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kse. Med novostmi predstavljenega
tečaja je CD, ki je dodan h knjigi in
vsebuje posneto besedilo, ki se nanaša na lekcije od 2 do 13.
Druga knjiga (Filippa Serafinija) vsebuje predvidene vaje za 45
lekcij, preko katerih študent z vajo
utrjuje snov, ki jo je pridobil s teoretičnim delom. Tej prvi sekciji sledijo ključi za reševanje vaj in na
koncu knjige kratek slovar. Študent
dobi na začetku zadnjega dela pomembna navodila, ki so mu v pomoč pri izgovarjavi besed in uporabi toničnih naglasov.
Delo je dobrodošel priročnik, ki
na zelo prijeten način predstavlja
temeljne fonetične, slovnične in sintaktične osnove za študij hebrejskega jezika. Knjigi odlikuje tudi prijetna in privlačna oblika, saj igra vizualnost posebno vlogo pri študiju
hebrejskega jezika.
Predlagane lekcije in vaje vodijo
študenta od vsega začetka k srečanju in branju izbranih Svetopisemskih besedil; pretežno je najbolj
predstavljena 5 Mz, ki jo označuje
predvsem teološka vsebina. To kaže
na željo avtorjev, da bi mogli imeti
študentje čimprej dostop do izvirnega besedila Biblije. Elektronski
pripomoček CD-ja preko vaj omogoča izgovarjavo besedil, da se študent lahko samostojno uči, tudi
brez živega profesorjevega glasu.
Hvaležni smo avtorjema za objavljeno delo in želimo, da bi čim več
študentov moglo koristno in uspešno uporabljati novi priročnik.
Maria Carmela Palmisano SL

Janez Juhant, Bojan Žalec (urednika), Person and Good; Man and
his Ethics in the Postmodern
World, LIT Verlag, Berlin 2006, 336
str., ISBN 3-8258-9240-9.
V času velikih in hitrih tehnoloških, znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih sprememb, v času
globalizacije in negotovosti, se na
novo odpirajo temeljna etična vprašanja. Sodobni čas, ki ga označujemo s pojmom postmodernizem, je
vse bolj odklonilen do enoumnih
načinov utemeljevanja in je proti
kakršnim koli univerzalnim rešitvam, saj zanika absolutnost resnice
in razglaša pluralizem, v katerem ni
najti nekega vseodločujočega središča. V tem času se torej postavlja
vprašanje, kako in kje najti kriterije
oz. smernice za posameznikovo kot
tudi širše družbeno delovanje. Etična vprašanja so danes izjemnega pomena in od odgovorov nanje je morda odvisna celo usoda človeštva.
Na etične dileme sobnega časa
skušajo pod različnimi vidiki odgovoriti avtorji izjemno aktualnega
dela »Person and Good; Man and
his Ethics in the Postmodern World«
(Oseba in dobro; Človek in njegova
etika v postmodernem svetu). V sedemnajstih prispevkih domačih in
tujih znanstvenikov se pod različnimi vidiki seznanimo s tematiko osebe in dobrega. Prva skupina avtorjev (Juhant, Jamnik, Žalec in Klun)
sega v svojih filozofskih razmišljanjih tudi na področja antropologije,
moralne psihologije in sociologije.
Drugi avtorji (npr. Matulić) se lotevajo področij aplikativne etike (bi-

