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Matija Nared se je lotil raziskovanja področja, ki je v moderni teologiji skoraj 
pozabljeno. Zahvaljujoč svoji dolgoletni misijonarski praksi na Madagaskarju, je 
postal strokovnjak za obravnavanje božjih sodb med Antešaki na tem otoku.

Avtor začne disertacijo z opredelitvijo ordala in s pojasnilom, kje in kako se je 
pojavljal v zgodovini. Božja sodba ali ordal je postopek, pri katerem obtoženi do-
kazuje svojo nedolžnost, tako da vzdrži nekatere za življenje nevarne poizkuse. 
Zgodovinarji dokazujejo, da so imeli najbolj razvejane oblike ordalov Arijci pod 
vplivom dualističnega verovanja. Zapise o ordalih je moč najti že v Avesti in so na-
značeni kot legalno pravno sredstvo. Hoja med prižganimi ognji je bila znana že v 
hindujski kulturi, poznali pa so jo tudi v evropski kulturi srednjega veka. Ordal z 
ognjem pomeni eno prvotnejših oblik preizkusov in jih pogosto najdemo omenje-
ne v zgodovinskih virih. O njem govore Vede, Antigona pa tudi Sveto pismo (Dan 
3,18–28). Tudi ordal z razbeljenim železom je bil na splošno zelo razširjen, saj so 
ga poznali tako Indijci, Grki, Skandinavci, Germani, Galci, v Italiji in Britaniji kot 
tudi beduini, ki uporabljajo ordal tako, da preizkušani poliže razbeljeno žlico. Po-
dobne »vroče« ordale poznajo ali so poznali tudi Afričani, Burmanci, Tibetanci in 
seveda v srednjeveški Evropi Franki, Angleži, Slovani, Goti.

Avtor predstavi najbolj izpričan in zanimiv primer prakticiranja ordalov na naših 
tleh. Navaja uporabo ordala s svečami, ki se je zgodil v Kamniku leta 1398, ter ga 
je opravil duhovnik Simon iz Celja. Nato pa opozori, da kljub temu, da o božjih 
sodbah v evropskem prostoru načeloma pišemo v pretekliku, po svetu še vedno 
veliko ljudi ali skupnosti prakticira božje sodbe. Dodaja, da je ordal marsikomu 
morda edini izhod iz življenjskih problemov in je še povsem običajno pravno sred-
stvo, ki posega na mnoga področja življenja in ki se ga lahko poslužujejo ljudje ob 
različnih priložnostih. V nadaljevanju Nared predstavi pravne prakse na Madaga-
skarju med plemenom Antešakov. Nared v svojem pisanju navaja različne avtorje: 
Leryja, Panonyja, Moleta, Raombana in Deshampa in druge. Največ podatkov pa 
posreduje iz svojih izkušenj, ki jih je pridobil v času svojega bivanja na Madaga-
skarju. V disertaciji je med drugim omenjen ordal, ki pomaga spoznati resnico, 
osebne zakletve in prekletstva, omenjeni so tudi ordali za dokazovanje očetovstva, 
ordali, ki razščiščujejo spore glede lastništva zemlje, ordali za dokazovanje kraje, 
ordali, ki dokazujejo čarovništvo ipd.

V nadaljevanju avtor predstavi nauk Katoliške Cerkve o ordalih. Na četrtem la-
teranskem vesoljnem cerkvenem zboru je bilo vsem klerikom prepovedano prak-
ticirati in prisostvovati pri izvajanju božjih sodb. Kljub vsemu pa je sistem ordalov 
tako močno vpet v antešaško družbo, da ga ne morejo izkoreniniti ne cerkvene ne 
civilne prepovedi.
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V zaključku svoje disertacije Matija Nared postavlja trditev, da so ravno ordali 
zadnja rešilna bilka preprostega človeka v iskanju pravice.

Izvirnost doktorskega dela je v podrobnem preučevanju religijskih in družbenih 
segmentov tradicionalne malgaške antešaške družbe. Opravljena analiza na eni 
strani predstavi klasično malgaško družbo, na drugi strani pa se prav posebej osre-
dotoča na ljudstvo Antešakov. 
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