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Klemen Kocjančič
Ne samo vez z Bogom: razvoj vloge in dolžnosti 
vojaških duhovnikov skozi zgodovino1

Not Only a Connection with God: Historical Deve-
lopment of Roles and Duties of Military Chaplains

Povzetek: Avtor v članku preučuje različne naloge in dolžnosti, ki jih opravljajo vo-
jaški duhovniki v sklopu duhovne oskrbe pripadnikov oboroženih sil. Zgodovin-
ski zgledi kažejo, da je bil razvoj duhovne oskrbe v oboroženih silah v prvih dveh 
tisočletjih zelo počasen, a je v zadnjih nekaj desetletjih presegel stare okvire 
delovanja vojaških duhovnikov. Ti duhovniki tako ne le zagotavljajo pastoralno 
oskrbo, ampak so postali svetovalci, terapevti itd., ki pomagajo ne samo voja-
škemu osebju, ampak tudi njihovim družinskim članom, sodelujejo z nevladni-
mi organizacijami in imajo lahko tudi neposredni vpliv na razvoj vojaško-poli-
tičnih dogodkov. Delo vojaških duhovnikov sedaj presega klasični teološko-re-
ligiološki okvir, posega namreč tudi na področja medicine, psihologije, kulturo-
loginje zakonsko-družinske terapije in sorodnih ved. 

Ključne besede: vojaški duhovnik, duhovna oskrba, religija, oborožene sile, vojaške 
družine, veterani

Abstract: In the article, the author examines military chaplains’ different duties and 
responsibilities while providing spiritual care for military personnel. Historical 
examples show that while the development of spiritual care in the military (ar-
med forces) in the first 2,000 years was slow, spiritual care surpassed the old 
framework of military chaplains in recent decades. Currently, military chaplains 
provide spiritual care and become counsellors, therapists, and so forth, not only 
for the military personnel but also for their family members. At the same time, 
they cooperate with non-governmental organizations and significantly impact 
military-political events. Military chaplains’ duties now exceed classical theolo-
gical-religious activities, as they also cover areas of medicine, psychology, cul-
tural studies, marriage and family therapy, and other related fields. 

1 Raziskovalni projekt št. J5-1786 (B): „Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških 
družin‟ je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega pro-
računa.
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1. Uvod
Vojske oziroma oborožene sile se že od nekdaj navzoče v človeški zgodovini, ena-
ko kakor je tudi religija. Presek teh dveh družbenih struktur pomenijo vojaški du-
hovniki (tudi vojaški kurati, kaplani itd.), ki delujejo znotraj oboroženih sil in zago-
tavljajo duhovno oskrbo vojaških oseb. Ta oskrba pomeni »pravico vojaškega ose-
bja do izpovedovanja vere« oziroma »duhovno oskrbo vseh, ki jih zadeva vojska 
tako v času miru, kot v času vojaških vaj ali vojne, in tudi v multinacionalnih eno-
tah: vojakov na rednem služenju; poklicnih vojakov, podčastnikov in častnikov; 
posameznikov, ki začasno po pogodbi delujejo v vojski; in civilnega osebja, ki de-
luje v vojski.« (Plut 2002, 16)

Princip sodobnega organiziranega vojaškega duhovništva izhaja iz katoliške Cer-
kve, ko je koncil v Ratisboni leta 742 potrdil, da imajo lahko vojaški voditelji pri 
sebi škofa in ali duhovnike, ki so imeli nalogo, »da poslušajo spovedi mož in jim 
odrejati primerno pokoro«. V naslednjih stoletjih so se dolžnosti vojaških duhov-
nikov razširile (Johnston 2009, 25–26; Liuski in Ubani 2020, 2). 

Šele v drugi polovici 19. stoletja so na mednarodni ravni priznali nekatere 
pravice vojaških kaplanov in jim zagotovili podobno zaščito kakor vojaško-
zdravstvenemu osebju, prek uveljavitve ženevske konvencije iz leta 1864, 
poznejših dopolnil in drugih mednarodnih pravnih aktov (Lunze 2004, 70). 

Ta članek bo na podlagi zgodovinskih izkušenj analiziral različne vloge in naloge, 
ki so jih izvajali oziroma jih še izvajajo vojaški duhovniki, da bi ugotovili, kam lah-
ko vodi nadaljnji razvoj njihovih zadolžitev. Hkrati bo članek dopolnil zelo skromno 
bero znanstvenoraziskovalnih del na področju duhovne oskrbe oboroženih sil; 
poleg dveh doktorskih disertacij (Plut 2001; Šimac 2013) in na njih temelječih pu-
blikacij (Plut 2002; Šimac 2014) ter dveh zbornikov vojaškega vikariata (Pregelj, 
Plut in Petelinšek 2005; Plut, Mesarić in Sadar 2010) obstajajo tudi splošni članki 
o duhovni oskrbi (Čepar 2000, 2010; Mesarič 2012; Plut in Mesarič 2003; Pregelj 
2017; Kladnik 2017), pa tudi članki o posameznih slovenskih vojaških duhovnikih 
(Ratej 2014; Šimac 2020a, 2020b). 

2. Vez z Bogom prek svete daritve
Že v antičnih časih so z vzpostavitvijo organizirane religije svečeniki, šamani ozi-
roma duhovniki spremljali vojščake, ki so odhajali v boj s sosednjimi plemeni, še 
posebno če so jih vodili vladarji. O tem govori že Stara zaveza: 

»Kadar greš v boj proti sovražnikom in zagledaš konje in bojne vozove in 
ljudstvo, številnejše od tebe, se jih ne boj! Kajti s teboj bo GOSPOD, tvoj 
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Bog, ki te je pripeljal iz egiptovske dežele. Ko boste blizu boja, naj nastopi 
duhovnik, govori naj ljudstvu in mu reče: ›Poslušaj, Izrael! Danes ste pred 
bojem s sovražniki. Naj vam ne upade srce; ne bojte se in ne plašite se in 
naj vas ne bo strah pred njimi! Kajti GOSPOD, vaš Bog, hodi z vami, da se 
bo bojeval za vas z vašimi sovražniki in vam dal zmago.‹« (5 Mz 20,1-4). 

Povezava med svečeniki in vojaškimi poveljniki je bila zelo močna v starem Egip-
tu, kjer je v predptolomejskem Egiptu okoli četrtina častnikov imela (predhodne) 
svečeniške obveznosti, medtem ko je ta odstotek še narasel pod Ptolomejci – na 
38 % (Fischer-Bovet 2014, 304). 

Vloga duhovnikov znotraj vojske se je začela institucionalizirati z vzpostavitvijo 
stalnih vojska; prva takšna zabeležena vojska sega v čas vladavine asirskega kralja 
Tiglath-Pileserja III., ki je vladal v 8. stoletju pr. Kr. in se je tudi boril proti antične-
mu Izraelu (Schwartzwald 2014, 24). V antični Evropi so Grki vzpostavili prve stal-
ne vojske mestnih držav, pri tem pa je bila religija oziroma vera pomembna tudi 
pri izvajanju vojaških nalog. Še pred začetkom vojne so za mnenje prosili preroka, 
nato je moral kralj s pomočjo svečenikov opraviti daritev za pridobitev božjega 
blagoslova. Daritev je sledila pred odhodom vojske na bojišče, pred prečkanjem 
vsake reke, pred vsako bitko in po vsaki bitki (Naiden 2019, 10). 

Podobno so v starorimski vojski imeli duhovnike, ki so spremljali vojake na bo-
jišče, pa tudi z njimi živeli v vojaških postojankah, mestih itd. Prvi zapiski o vojaških 
duhovnikih v rimski vojski segajo v drugo polovico 5. stoletja. Tako je rimski gene-
ral Evzebij ob nedeljah dovolil krščanskim vojakom, da so se udeležili svete maše, 
medtem ko so se preostali vojaki morali udeležiti nedenominacijske, monoteistič-
ne molitve. Še v 6. stoletju pa je bila navzočnost vojaških duhovnikov v posameznih 
legijah bolj privilegij kakor pravilo (Jones 1953, 239–240).2 

V zgodnjem obdobju se je tako vzpostavila primarna naloga duhovnikov, ko so 
sledili vojski na bojišče – da so upravičili pravi namen vojske s pridobitvijo božje 
podpore, posledica tega pa je bil tudi vpliv na moralo vojakov. Voj(šč)aki sami so 
morali dokazati, da so upravičeni do božje pomoči (med bitko) z zglednim izpol-
njevanjem verskih dolžnosti (Bachrach 2011, 13). 

Že v času Karla Vélikega, ki je začel združevati »vojskovanje s projekti 
pokrščevanja«, so škofje in duhovniki, ki so spremljali vojaške pohode, dobili 
nalogo, utemeljiti to delovanje, ko se krščanstvo ni več širilo s prepričanjem, 
ampak »prek prisile in svete vojne« (Moore 2018, 47).

Tako so med križarskimi vojnami duhovniki, ki so bili del križarskih vojska, ime-
li nalogo, da izvajajo dosledno in natančno pastoralno skrb. Prek pridiganja so 
morali vojake pozivati, naj se vedejo kot krščanski vojaki, pri tem pa so morali sami 
biti »zgled pravega krščanskega strahu pred Bogom in v ljubezni do Boga«. K vr-
nitvi na pravo, krščansko pot so morali pozvati tudi tiste, ki so se med spopadi (in 
v miru) izkazali za nemoralne (Bachrach 2004, 620).

2 O vlogi kristjanov v prvih treh stoletjih po Kr., glej Harnack, Militia Christi (1905). 
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3. Obsežna (ne le duhovna) oskrba 
Do konca prve polovice 20. stoletja, obdobja, ki sta ga na koncu zaznamovali dve 
svetovni vojni, so vojaški duhovniki imeli nalogo, izvajati duhovne obrede pred 
spopadi in po njih in zagotoviti vojakom izpolnjevanje religioznih oziroma verskih 
norm. Tako so krščanski vojaški duhovniki skrbeli za delitev svetih zakramentov, 
vojaški rabini in imami za blagoslovitev in ritualni zakol živine, vsi pa so imeli še 
dolžnost, skrbeti za ranjence in obolele (to je dostikrat presegalo samo duhovno 
oskrbo, saj so izvajali tudi osnovno medicinsko oziroma bolničarsko oskrbo) ter 
poiskati in zagotoviti primeren (verski) pokop padlih in mrtvih vojakov (ter tudi 
civilistov) (Allison 2016, 1–2; Biro 2014, 399–400).

Dalje so podpirali poveljniški, častniški kader pri njihovih odločitvah, ki so pri-
marno zadevale moralo podrejenih vojakov, pa tudi družine padlih vojakov. Na 
administrativnem področju so bili vojaški duhovniki zadolženi za izdajo potrdil o 
smrti in pokopu ter občasno tudi porok. Kot visoko izobraženi ljudje so duhovniki 
v avstro-ogrskih oboroženih silah sodelovati tudi pri cenzuri pisem, ki so jih voja-
ki pošiljali domov (Biro 2014, 399–400). Prav tako so vojaške duhovnike uporabi-
li za širjenje propagande med vojaki, predvsem glede ohranjanje zvestobe avstro-
-ogrski monarhiji (Zaharia 2017, 293).

Že prej so številni vojaški duhovniki, ki so bili med redkimi ljudmi z znanjem 
pisanja, delovali tudi kot (ne)uradni kroniki: pisali so zgodovino vojaške enote 
oziroma ekspedicije (Dalton 2009). 

4. Apologeti in učitelji
Med drugo svetovno vojno so vojaški duhovniki morali preseči svoje duhovne na-
loge tudi z apologetiko dejanj svoje lastne države in/ali oboroženih sil, to pa je 
značilno predvsem za totalitarne države (Allison 2016, 2).

Tako je v oboroženih silah tretjega rajha služilo tudi okoli tisoč katoliških in pro-
testantskih vojaških duhovnikov; ubadali so se z dilemo služenja režimu, ki je pre-
ganjal krščanske Cerkve (Bergen 2001, 233–234). Georg Werthmann, ob koncu 
vojne v. d. katoliškega vojaškega škofa, je dejal: »Čutili smo, da smo bolj uporabni, 
če ostanemo zunaj koncentracijskega taborišča. Toda nikdar nismo ogrozili naših 
načel ali naših duš. Bili smo preganjani, vse odkar so nacisti prišli na oblast. In jaz 
vem osebno, da v primeru nemške zmage v tej vojni ne bi bilo več duhovščine v 
Nemčiji.« (Faulkner 2010, 2)

Druga svetovna vojna velja tudi za prvo ideološko vojno, za spopad med dvema 
nasprotnima poloma (demokratični in totalitarni svet, verujoči proti nevernim); po-
sledica tega je bila, da se je to preneslo tudi na versko raven (Allison 2016, 2). Tako so 
krščanski vojaški duhovniki v oboroženih silah tretjega rajha dostikrat v svoje pridige 
vpletali (verski) boj proti boljševizmu (komunizmu) z vidika obrambe vere, pri tem pa 
so uporabljali tudi križarske primerjave (Faulkner 2010, 11–12). Podobno retoriko so 
razvili tudi vojaški duhovniki v slovenskem domobranstvu (Kladnik 2017, 715). 
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Po drugi svetovni vojni je svet doživel obširno sekularizacijo, kar se je pokazalo 
tudi pri duhovni oskrbi v številnih oboroženih silah. V nekaterih državah so tako v 
celoti ukinili duhovno oskrbo (države Varšavskega pakta), drugje so zmanjšali vlogo 
vojaških duhovnikov (npr. leta 1946 so v Združenem kraljestvu ukinili obvezno nav-
zočnost pri svetih mašah vojaških duhovnikov), zato so vojaški duhovniki postali le 
»nekaj več kot poveličani socialni delavci« (McFarlane v Allison 2016, 2). 

Kot posledica tega je v modernem in postmodernem svetu postalo značilno, da 
vojaški duhovniki ne skrbijo le za duhovnost vojakov, ampak se ukvarjajo s celotno 
skrbjo za pripadnike oboroženih sil,3 pri tem pa uporabljajo svoje versko, pasto-
ralno znanje za primerno svetovanje (Allison 2016, 2).

Pred koncem druge svetovne vojne je bilo delovanje vojaških kaplanov na splo-
šno namenjeno večjim skupinam oziroma vojaškim enotam. Tako so bile celotne 
vojaške enote navzoče pri verskih obredih, od svetih maš do skupinskih odvez 
grehov. Največkrat je bila individualna obravnava vojakov namenjena le tistim, ki 
so bili ranjeni, so umirali ali dejansko že umrli. Tako se je v krščanskem obredju po 
4. stoletju po Kr. izoblikovala tradicija večkratnih svetih spovedi (in ne le ene pred-
smrtne, življenjske spovedi), prav zaradi vojakov, ki so bili nenehno izpostavljeni 
smrti in zaradi svojega delovanja (možnost uboja/umora nasprotnika) izpostavlje-
ni smrtnemu grehu (Bachrach 2011, 13–14). 

5. Medicinsko-psihološka skrb
Medtem ko so pred 20. stoletjem vojaški duhovniki pomagali pri medicinski oskr-
bi ranjenih in obolelih vojakov, pa se je v drugi polovici 20. stoletja izkazalo, da 
lahko sodelujejo tudi pri psihološki oskrbi vojakov, še posebno tistih, ki so izpo-
stavljeni travmatičnim dogodkom v miru in vojni (Adler in dr. 2018).4 

Moss in Prince (2014, 151–2) to ponazorita: »Travmatizirani vojaki so tudi obre-
menjene duše, spopadajoč se s krizami vere in konflikti vesti. /…/ Ob določenih 
časih in mestih, vseeno, z vidika frontnih vojakov, delo pastoralne oskrbe preko 
kaplanov se ne razlikuje od prakse in ciljev vojaških voditeljev. Toda drugič, je pa-
storalna oskrba videna, kot da zagotavlja ločeno in vredno službo za vojake vseh 
činov v oboroženih silah.«

V raziskavi, ki so jo naredili Morgan, Hourani, Lane in Tueller (2016) v skupini 
889 aktivnih vojakov kopenske vojske ZDA, se je izkazalo, da so pri vojakih, ki so 
iskali pomoč pri vojaških kaplanih v zadnjem letu, zabeležili 50,8 % depresijo in 
39,1 % možnost posttravmatske stresne motnje, 26,6 % jih je bilo pozitivnih na 
navzočnost generalizirane anksiozne motnje. 

Pri tem se je izkazalo, da je religioznost pozitivno vplivala na preprečevanje sa-

3 Celostna skrb za pripadnike oboroženih sil v Slovenski vojski zajema zdravstveno, psihološko in social-
novarstveno oskrbo, pravno pomoč in svetovanje, religiozno duhovno oskrbo, športno dejavnost, orga-
nizirano preživljanje prostega časa in skrb za družinske člane (Šebalj 2010, 113–114). 

4 O vlogi duhovnosti in religioznosti v stresnih situacijah, tudi v psihoterapiji, glej Košir 2020.
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momorilnosti vojakov in veteranov, ki so trpeli za posttravmatsko stresno motnjo 
ali doživeli moralno rano (Ames in dr. 2018, 6; Drescher in dr. 2018; Kopacz in dr. 
2018). Vloga vojaških duhovnikov pri mentalni higieni vojakov se je pokazala v 
postmodernih mednarodnih operacijah, saj so duhovniki znali identificirati, pre-
prečevati in svetovali glede duševnih motenj, od lažje čustvene napetosti do po-
skusa samomora (Besterman-Dahan in dr. 2012). Tako so vojaški duhovniki posta-
li »partnerji v operativni psihologiji«, s tem pa razbremenijo vojaške psihologe, 
saj so navadno bolj navzoči med vojaki kakor psihologi (Frederich in dr. 2011, 168). 

Vse večjo vlogo imajo vojaški duhovniki tudi pri preprečevanju in zdravljenju 
zasvojenosti med pripadniki oboroženih sil, in to prek pastoralne oskrbe (Robert-
son 2016). 

6. Povezovalci 
Ob vse večjem številu mednarodnih (mirovnih) operacij po drugi svetovni vojni so 
vojaški duhovniki, ki so bili del kontingentov v tujini delujočih oboroženih sil, po-
stali tudi pomemben del teh misij. Sodelovali so na sestankih z verskimi voditelji 
in tako vzpostavili stik z voditelji lokalnega okolja, to pa jim je omogočili dodatno 
delovanje med lokalnim prebivalstvom, še posebno med humanitarnimi misijami. 
Vojaški duhovniki tako zmorejo zapolnitvi ‚informacijsko vrzel‘, ki nastane zaradi 
nerazumevanja različnih kultur in religij. To nerazumevanje jezika, simbolizma, 
zgodovine in arheologije lahko privede do zaostritve odnosov med tujim kontin-
gentom in lokalnim prebivalstvom, preprečijo pa jo lahko prav vojaški duhovniki, 
seveda v nesekulariziranem okolju (Lee, Burke in Crayne 2005, 3–18). 

Tako so leta 2001 v vojni mornarici ZDA razvili program, po katerem so vojaški 
kaplani postali orodje preprečevanja konfliktov na mednarodnih misijah, in to z 
vzpostavitvijo odkritih stikov z lokalnimi verskimi voditelji in s svetovanjem voja-
škim poveljnikom glede verskih in kulturnih posledic morebitne poveljniške odlo-
čitve (Johnston 2009, 25). Vojaški duhovniki so prevzeli »mirovniško vlogo med 
verskimi voditelji in njihovimi skupnostmi«, pri tem pa si prizadevajo za »miroljub-
ne odnose med razklanimi skupnostmi z zagotavljanjem priložnosti za izvedbo 
srečanj – z vzpostavitvijo varnega in preobrazbenega prostora za dialog« (Moore 
2014, 95–96).

Na mirovnih ali humanitarnih misijah so vojaške organizacije dostikrat, če ne 
večinoma prisiljene sodelovati z nevojaškimi subjekti, h katerim sodijo tudi različ-
ne nevladne, civilne organizacije. Vojaški kaplani, sami povezovalci med vojaškim 
in civilnim okoljem, tako primarno sodelujejo z organizacijami, ki delujejo na po-
dročju humanitarnosti, človekovih pravic, civilne družbe (vključno z vpeljavo de-
mokracije) in razrešitve konfliktov (McLaughlin 2002, 21).

Medverski dialog ni pomemben samo med delovanjem v tujini, ampak tudi 
znotraj same vojaške organizacije, v kateri so navzoči vojaki različnih veroizpove-
di. Vojaško duhovništvo tako deluje na istem principu kakor širša (civilna) družba, 
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z integracijo različnih (verskih) oziroma družbenih skupin v eno družbo, pri tem 
pa se zagotavljajo verske potrebe posameznikov oziroma skupin (Peterson 2015, 
4–5). To v nekaterih oboroženih silah dosegajo tudi s tem, da vojaški duhovnik 
»usposablja vojaško osebje, da spoštuje verska prepričanja, promovira mir in har-
monijo« (Seiple 2009, 45). V preteklosti, predvsem v multietničnih državah, je bilo 
za vojaške duhovnike pomembno, da so poznali več jezikov, tako so namreč lahko 
duhovno skrbeli za pripadnike več nacij, ki so služili v istih oboroženih silah (Šimac 
2020b, 171). 

V zadnjem času nekatere države uvajajo tudi ateistične oziroma humanistične 
vojaške duhovnike, ki naj bi skrbeli oziroma skrbijo za ateistične pripadnike obo-
roženih sil (Kolenc 2014, 395).

7. Branitelji reda in prava
Vojaški duhovniki zaradi vloge, ki jo imajo znotraj oboroženih sil, in predvsem za-
radi ugleda, ki ga uživajo med vojaškim osebjem, lahko preprečujejo tudi negativ-
nost oziroma toksičnost vojaških voditeljev. Tako lahko nadrejene opozorijo na 
potrebe in zadržke podrejenih, ne da bi nadrejeni vedeli, kdo od podrejenih je to 
izrazil, in vzpostavijo dialog v organizaciji, ki velikokrat tega ne omogoča. To se 
dogaja predvsem zato, ker duhovnike vojaško vodstvo posluša, duhovniki pozna-
jo organizacijsko kulturo oboroženih sil in osebnosti vpletenih oseb. S tem nasta-
ne možnost za mediacijo oziroma rešitev problema na najbolj nekonflikten način, 
ne glede na čin vpletenih (Messinger 2013, 123). 

Benham Rennick (2011, 93) pravi, da vojaški kaplani, ki imajo simbolični ‚nev-
tralni‘ čin, delujejo prek ‚duhovništva prisotnosti‘ (ministry of presence), ko lahko 
posredujejo zunaj poveljniške linije in upoštevajo neujemanja med institucional-
nimi cilji in človeškimi potrebami.

V nekaterih situacijah lahko vojaški duhovniki prek svoje pastoralne skrbi pri-
dejo tudi do informacij glede vojnih zločinov, storjenih znotraj njihove lastne vo-
jaške organizacije. Med vietnamsko vojno leta 1968 je enota ameriških vojakov 
pobila prebivalce vasi My Lay. Ta vojni zločin je videl pilot helikopterja, o tem je 
povedal je še isti dan vojaškemu kaplanu, ki je o tem poročal svojemu nadrejene-
mu (Olson in Roberts 1998, 117–119).

Kakor že rečeno, vojaški duhovniki naj bi si prizadevali tudi za ponovno vzpo-
stavitev moralnosti med vojaki; to se v sedanjosti kaže med vojaškimi zaporniki, 
duhovna oskrba pa ima funkcijo v rehabilitaciji tega zapornika (Brink 1953, 36). 

8. Tudi za vojaške družine in veterane
Po drugi svetovni vojni, ko so se vzpostavile večje, stalne oborožene sile, ki so bile 
v posameznih državah garnizirane v vojaških bazah, kjer so pripadniki oboroženih 
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sil živeli s svojimi družinami (kakor tudi v državah, kjer profesionalni vojaki živijo 
zunaj vojašnic), se je hkrati pokazala potreba po duhovni oskrbi za člane družin 
vojakov, vpetih v vojaško okolje in vojaški način življenja. Poleg individualne pa-
storalne oskrbe, ki je podobna, če ne identična s ‚civilno‘ pastoralno oskrbo, vo-
jaški duhovniki izvajajo tudi zakonsko-družinsko svetovanje, še posebno zaradi 
specifik vojaškega življenja, kakor so dolgotrajna odsotnost, travmatične izkušnje, 
možnost hude poškodbe ali smrti itd. (Moon 2016, 128–134). 

Sipe (1993, 25–43) izpostavlja, da imajo vojaški duhovniki možnost, biti vple-
teni v vse ravni človeškega življenja od rojstva do smrti. Poleg običajnih življenjskih 
stresnih okoliščin morajo pri tem upoštevati še geografske preselitve, razbite od-
nose, dnevne vožnje … 

Vojaški duhovniki imajo tudi pomembno vlogo pri zagotavljanju duhovne oskr-
be umirajočim veteranom, ki jim lahko pomagajo »razrešiti stres, povzročen zara-
di z bojem povezanih dogodkov, ki so v konfliktu z njihovimi osebnimi prepričanji« 
(Chang, Stein in Skarf 2015, 635).

9. Glasniki miru
Moss in Prince (2014, 152–153) sta naloge vojaških duhovnikov razdelila na tri 
skupine: 1) naloge, povezane z religioznostjo, 2) naloge, povezane z vojaško orga-
nizacijo, in 3) naloge, povezane s svetovanjem in oskrbovanjem posameznih vo-
jakov in morebiti njihovih družin. V prvo skupino sodijo verske norme, običaji in 
obredi, ki se izvajajo ob različnih časih in n različnih krajih, pri tem pa vojaški du-
hovniki skrbijo tudi za verske potrebe drugače verujočih (omogočanje stika vojakov 
z njihovimi (civilnimi) verskimi delavci). Naloge, povezane z vojaško organizacijo, 
so predvsem: vzdrževanje vrednot oboroženih sil, promocija samodiscipline, sve-
tovanje poveljujočim glede kadrovskih zadev, sodelovanje z vojaško-medicinskim 
osebjem, poučevanje (npr. glede spolnosti) in vzdrževanje morale vojakov. V tretjo 
skupino sodijo svetovanje in pomoč ranjenim in bolnim, zagotavljanje prve pomo-
či, skrb za padle in umrle pripadnike, obveščanje družin pripadnikov, svetovanje 
veteranom in tudi njihovim družinam. 

Moore (2008, po Volfu 2009) ima zgoraj navedene tri skupine nalog vojaških 
duhovnikov za njihovo osrednjo, splošno nalogo, a v zadnjem času se vse bolj iz-
postavlja vloga vojaških duhovnikov kot ‚agentov miru‘. Vojaški duhovniki morajo 
upoštevati načelo pravične vojne in ohranjanje miru v globaliziranem svetu, v ka-
terem so različne religije »ena izmed najbolj mogočnih sil v svetu danes«. (Vojaška) 
sila je namreč sama nezmožna uveljaviti mir v svetu, v katerem so upoštevane 
človekove pravice in uveljavljeni demokratični ideali. To se lahko zgodi z uporabo 
religije, ki »igra vlogo pri definiranju ljudskih identitet skupnosti«. Vojaški duhov-
niki imajo pri tem nalogo, da iščejo načine pomiritve in združitve nasprotujočih si 
družbenih skupin, prav v moči religije (Volf 2009, 33–35). 
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10. Namesto sklepa
Iz naštetih zgledov lahko razvidimo, da je duhovna oskrba v oboroženih silah vse 
od začetkov do današnjih dni sklenila nekakšen krog: od prvotne skupinske, mno-
žične oskrbe celotne vojaške enote je prišla do individualne obravnave posame-
znih vojakov. Hkrati vojaški duhovniki ne izvajajo samo duhovne, pastoralne oskr-
be, ampak zagotavljajo tudi pomoč na drugih področjih (npr. na zdravstvenem, 
psihološkem itd.), to pa presega njihovo temeljno zadolžitev. 

Kot del vojaške in verske organizacije vojaški duhovniki presegajo in povezuje-
jo obe organizaciji in so tako simbolično hkrati posvetni in svetni. Njihovo delo se 
ne navezuje le na pripadnike oboroženih sil, ampak v zadnjih desetletjih v njihov 
delokrog sodijo tudi družinski člani, (vojni) begunci, nevladne organizacije itd. V 
današnjem svetu, v katerem vse bolj vladajo versko in nacionalno motivirani kon-
flikti, imajo lahko prav vojaški duhovniki na podlagi poznavanja različnih kultur in 
religij odločilno vlogo pri zagotavljanju in ohranjanju miru na konfliktnih območjih. 

Zato je treba pri usposabljanju bodočih (vojaških) duhovnikov zagotoviti, da 
prejmejo čim bolj širok nabor znanja, ki presega teološko-religiološke okvire in 
vključuje – ni omejeno s tem – kulturologijo, medicino, psihologijo, zakonsko-dru-
žinsko terapijo itd. Tako lahko vojaški duhovniki znotraj oboroženih sil delujejo v 
luči miru, kot glasniki sprave in povezovalci narodov. 

Kljub vsem dodatnim vlogam in dolžnostim, ki so jih v zadnjih desetletjih zače-
li opravljati, pa vojaški duhovniki še vedno ostajajo »avtentične priče pravega 
upanja, rojenega iz obljube Njega, ki je prava ljubezen«; tako v vojnih razmerah 
prinašajo upanje vojakom – na (večno) življenje (Zelinskyy 2016). 
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