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Posvetilo

Najinim staršem
ISAACU in ZAROUHI SHAKARIAN
SIRAKANU in TIROON GABRIELIAN,
ki so nama dali dediščino med ...
najsrečnejšimi ljudmi na svetu.
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Zgodba družine Shakarian
Skozi štiri generacije in skoraj 150 let zgodbe družine Shakarian
vidimo neposredno vodstvo nebeškega Očeta preko preroške besede.
Od Demosa st., ki je veroval v Boga in zapustil svojo domovino
Armenijo, da bi sledil preroški besedi, do Izaka, njegovega sina, ki je
našel Božjo naklonjenost v času velike depresije, ter bil blagoslovljen,
da je šel od revščine do bogastva, ter dobil veliko naklonjenost v
visokih vladnih krogih in pri velikih poslovnih voditeljih. Do Demosa,
Izakovega sina, ki je bil maziljen, da "kliče ljudi nazaj k Bogu" in
omogoči izlitje Svetega Duha na srečanjih ljudi na lokacijah izven
cerkvenih stavb, s čimer vžge veliko karizmatično prenovo. Po Božji
viziji je Demos ustanovil International Gospel Business Fellowship
International (Mednarodno združenje poslovnih ljudi za širjenje
celotnega evangelija). Do Richarda, čigar življenje je vodila velika
ljubezen do Gospoda. Pravi svetovljan. Z enako lahkoto je podelil
svojo vero v Jezusa Kristusa s predsedniki, člani parlamenta ali pa
kongresa. Vodenje Združenja do izpolnitve njegove vizije – v vsakem
narodu pomagati ljudem, da izpolnijo od Boga dan namen, da se
lahko sprosti Božja slava.
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O mojem očetu
Spominjam se čudovitih skupnih časov v mlekarni, obkroženih s
kravami, senom in vseh tistih obiskovalcev, ki so slišali, da bo Bog
kmalu uporabil moške, ki so ga imeli radi, v Svojo slavo.
Moj oče je bil moj najbližji prijatelj. Skupaj smo delili veliko
čudovitih sanj in vizij. Bil je najbolj skromna, najbolj prijazna in
najbolj nežna oseba, kar sem jih kdajkoli poznal.
Oče se je močno dotaknil mojega življenja. Govorili smo o nežni
ljubezni, ki premaguje greh, spore in vsa satanova dela. Dolgo smo se
pogovarjali o delu, ki ga je še treba opraviti. Milijoni moških, ki jih je
treba odkleniti za Božje odpuščanje, in milijoni poslovnežev, ki sedijo
ob strani, ne vedoč, kako izpustiti darove in talente, ki jih je Bog
zaupal vsakemu človeku. Z očetom sva se pogovarjala o stvareh, ki
šele prihajajo. Vidim dan, ko se bodo milijoni poslovnežev po vsem
svetu dvignili, ne v moči svojega posla ali briljantnosti uma, ampak
bodo vstali, da bodo z veliko močjo opravili delo v moči Svetega Duha,
v novi dimenziji. Ta slava ne bo padla na ponosne ali tiste, ki si
prizadevajo. Svet bo zmedel, ker bo padel na ponižna srca, krotkega
duha in značajem, ki rad odpušča drugim ljudem. Bog uporablja
ponižne ljudi in česar ne more doseči razum ljudi, bo Božji duh
izpolnil po teh ponižnih.
Richard Shakarian
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Richard in Vangie Shakarian

Družina Shakarian je pod vodstvom Božjega duha pobegnila pred
holokavstom v Armeniji, ko so Turki pobili milijon in pol Armencev,
in si ustvarila dom v Downeyju, Kalifornija, kjer je Izak Shakarian,
Richardov stari oče, s tremi kravami začel proizvodnjo mleka, ki je
kasneje s 3.000 kravami postala največja kmetija v družinski lasti za
proizvodnjo mleka na svetu. Na tej kmetiji je Richard odraščal.
Ko je bil Richard sedemletni fant, je stari oče Izak doma pogosto
gostil poslovneže. Sedeli so v dnevni sobi pred velikim kaminom in se
pogovarjali o poslu. Izak je pogosto dejal: "Richard, postavi se tukaj v
sredino in tem možem povej o Jezusu." V očetovem in dedkovem
domu se je Richard imel privilegij družiti z velikimi poslovnimi in
političnimi voditelji ter skoraj vsemi največjimi pridigarji in
evangelisti te dobe. V prihodnjih letih je Richard aktivno sodeloval s
svojim starim očetom Izakom in očetom Demosom.
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Richard in Evangeline (Vangie) sta se zaljubila in poročila leta
1955. Z močjo svoje ljubezni in odnosov ter zaradi Božje zvestobe sta
lahko za Boga naredila velike stvari. Imata štiri čudovite hčere:
Denice, Cynthio, Brendo in Suzanne. Vangiejina mati Elizabeth je bila
misijonarka iz Norveške, ki je delovala na Kitajskem leta 1924.
Kasneje sta bila njena oče in mati, Oscar in Elizabeth Klingsheim,
dolga leta pastorja v ZDA.
Preden je Richard Shakarian postal predsednik FGBMFI1, ter
nasledil očeta Demosa, je že potoval v 70 držav sveta. Gospod je pred
leti govoril, da se bosta Richard in Vangie sestajala s kralji,
predsedniki in svetovnimi voditelji, da bi vplivala na države. Danes
vidijo, da se je to zgodilo z velikimi dogodki v Rusiji, Nikaragvi,
Madžarski, Hondurasu in ZDA. Počaščeni so bili, da so spoznali
papeža Janeza Pavla II. Takrat je Richard od papeža prejel poseben
apostolski blagoslov, ki mu ga je v papeževem imenu predal nadškof
Luigi Accogli.
Leta 1987 je Richard prejel vizijo, ki prikazuje prihodnost in
prihajajočo Božjo slavo. Danes vidimo, kako se je ta vizija uresničila,
ko se ljudje vseh krščanskih denominacij združujejo v enotnosti, da bi
dosegli narode za Boga.
Pod njegovim vodstvom je Združenje vstopilo v vznemirljivo
obdobje. To je sodobna zgodba o moških, ki so občutljivi in poslušni
Božjemu glasu. Milijoni sprejemajo Kristusa za svojega Odrešenika in
Gospoda in uporabljajo svoje, od Boga dane, talente.

Full Gospel Business Men's Fellowship International (v prevodu
Mednarodno združenje poslovnih ljudi za širjenje celotnega evangelija, op.
prev.)
1
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Tri generacije Shakarianov sodelujejo tako v delu za Boga kot
tudi v mlekarstvu. Od leve proti desni: Izak, Richard in Demos
preučujejo načrte za širitev mlekarne Reliance v Kaliforniji.

Demos s sinom Richardom (na levi)
14

Demos Shakarian

Richard Shakarian
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Družina Demosa Shakariana st., s sinom Izakom in šestimi hčerami. To je
družinska fotografija, ki je sledila preroštvu o zapustitvi Armenije in
pobegu pred armenskim holokavstvom, ko so prišli kot prebežniki v
ZDA. Bog jim je izbral prebivališče le en kilometer in eno leto stran od
izlitja Svetega Duha na ulici Azusa Street.

Tri generacije: Izak, Demos in Richard (od desne proti levi).
Slika je bila posneta v dnevni sobi l. 1952, ko je bila dana vizija.
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PREDGOVOR
Nekega sivega decembrskega dne (leta 1960) smo naš avtodom
parkirali na predzadnje mesto pred hotelom 'President' v Atlantic
Cityju.
Nekaj trenutkov kasneje se je poleg nas ustavil dodobra iztrošeni
Cadillac s kalifornijskimi tablicami. Iz njega je izstopil močan, visok
moški s kavbojskim klobukom. Proti meni je iztegnil veliko, od
fizičnega dela razbrazdano roko in rekel: „Jaz sem Demos Shakarian.“
Obšel je avto ter odprl vrata prikupni temnolasi ženski. „To pa je
moja žena Rose.“
Pojasnili smo jima, da smo poročevalci časopisa Guideposts in da
želimo raziskati govorjenje v jezikih. Hitro smo dodali, da je naš
namen le opazovanje.
Imeli smo kaj videti. Hotel 'President' je bilo prizorišče
regionalne konvencije srečanja organizacije Full Gospel Business
Men's Fellowship International (Mednarodnega združenja
poslovnežev za širjenje celotnega evangelija), katerega ustanovitelj in
predsednik je bil gospod Demos.
Tisoče ljudi s celotne vzhodne obale Združenih držav je prišlo v
Atlantic City. Nekateri, da srečajo tega človeka, zagorelega od dela na
kmetiji, drugi pa da si izmenjajo zgodbe o tem, kaj je Sveti Duh storil v
njihovih življenjih; in spet drugi, tako kot mi, da opazujejo malo s
strahom in prenekaterimi dvomi. Več kot le majhnimi dvomi.
Skeptični.
„Bodi previden. Pazi se čustvenosti,“ smo se opozarjali.
Kričanje, mahanje z rokami, brezumna pričevanja - vse to je že
obrabljena tehnika, kako veliko maso ljudi napeljati v stanje
vzhičenosti.
Opazovali smo ... vendar se ni zgodilo nič takega, kar smo
pričakovali. Iz ospredja hotelske plesne dvorane je gospod Demos
vodil sestanke z zbrano mirnostjo ter občutkom nekoga, ki posluša
glas, ki ga mi nismo mogli slišati. Namesto nereda, ki smo ga
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pričakovali, je vladala zadržana in mirna radost. Veselje. Prijetno
veselo vzdušje.
Kakor smo bili pripravljeni na obrambo pred napadi, tako se
nismo mogli ubraniti občutku ljubezni, ki smo je bili deležni in s
katero smo se srečali. Tako smo tisti teden, kot mnogo drugih, začeli
našo hojo, naše sopotništvo in vsakodnevno življenje s Svetim
Duhom.
Od tistega decembra sva v večih delih sveta petnajst let
spremljala binkoštno gibanje, ker sva spoznala, da so dogodki, vredni
zapisa, in da gre za vznemirljive prigode življenj, ki so bila
spremenjena na bolje in da je to resničnost današnje cerkve. V tem
času sva opazila nekaj zanimivosti. Kjerkoli sva govorila z ljudmi,
katerih vera je bila stvarna, osebna in živa, pa naj so bili to moški ali
ženske, otroci ali starejši, rimokatoliki ali menoniti ali protestanti,
vedno znova se je zgodba začenjala pri teh neverjetnih poslovnežih
ter pri kmetovalcu iz Kalifornije, Demosu Shakarianu.
Spraševali smo se, kako je mogoče, da je ta tihi, skromni človek z
blagim nasmehom, človek, ki se mu nikoli ne mudi in kot da ne ve, kje
bo naslednjega dne, imel tak vpliv na milijonsko množico ljudi. Na
milijone ljudi. Da bi to izvedeli, smo se odločili, da z njim naredimo
intervju. A odločitev je bila lažja kot izvedba. To je bilo lažje reči kot
storiti. Demos je namreč danes v Bostonu, v Bangkoku ali Berlinu, in
Demos ne odgovarja na prejeta pisma. Toda v preteklih štirih letih
smo uspeli izvesti nekaj sestankov. Demos in Rose sta naju obiskala in
kasneje smo se ponovno srečali v Švici, v Monaku in Palm Springsu.
Pogovor je potekal v avtomobilih, na letališčih in armenskih
restavracijah. Najlepše pa je bilo pri njih doma v Downeyju, v mali
hišici, ki sta jo zgradila leta 1934, ko se jima je rodil njun prvi otrok.
Hiša Demosovega očeta stoji poleg. Je veliko večja, z več sobami,
vendar Demosa in Rose na manjšo hišico vežejo prav posebni
spomini.
Tako sva počasi začela spoznavati Demosovo skrivnost.
Del te skrivnosti je iz Armenije v Združene države prinesla
njegova družina. To najstarejše krščansko ljudstvo je zaradi svoje
vere pretrpelo tudi največ preganjanja. Vendar je iz preganjanja
vzklila tudi modrost.
To spoznanje je večje kot spoznanje katerega koli naroda.
18

Je skrivnost, ki naj bi jo spoznal vsakdo, kajti Demos pravi:
„Stanje okoli nas je nepomembno, saj smo lahko navkljub vsemu
najsrečnejši ljudje na svetu.“
November 1975,
John in Elizabeth Sherrill
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1. POGLAVJE

SPOROČILO Z ONKRAJ GORA
Nekega večera sva se z Rose na poti domov peljala skozi Los
Angeles. Nenadoma sem dobil željo, da se zapeljem z avtoceste ter se
zapeljem mimo hiše, v kateri je živel moj stari oče Demos, ko je prišel
v Ameriko.
Po dvainštiridesetih letih zakona je Rose že navajena mojih
nenadnih domislic in čeprav je bila ura že ena zjutraj, ni rekla ničesar,
ko sem s ceste zavil v četrt, ki se je takrat imenovala Los Angeles
Flats. Na naslovu Boston Street 919 ni bilo več pravokotno belo
ometane hiše. Za trenutek sva postala ter sedeč v avtu opazovala nova
državna stanovanja, ki so nadomestila staro porušeno naselje. Nato
sem obrnil avto in napotila sva se nazaj na avtocesto.
Z mano pa so v tisti topli kalifornijski noči potovali spomini na
mojega starega očeta. Zavedal sem se, zakaj sem tisto noč potreboval
ta kratek obisk in moral narediti ta ovinek: zaradi prerokbe, ki je
nama z Rose bila izrečena tisti večer. Vračala sva se namreč s srečanja
poslovnežev v Beverly Hillsu. Tam je nekdo trdil, da po prerokbi
prihaja veliko preganjanje vernikov po celem svetu, pa tudi v
Združenih državah.
Kakšen naj bi bil naš odgovor na to izjavo? Kako se je pred
dobrim stoletjem odzvala moja družina, ko je bila izrečena podobna
prerokba? Vse, kar se je od takrat zgodilo v življenju mojega starega
očeta, mojega očeta in tudi v mojem življenju, je bil odraz tega, da
smo prerokbo vzeli resno in jo upoštevali.
Bilo je dve zjutraj, ko sem zapeljal na dovoz ob naši hiši v
Downeyju. Noč, obsijana z mesečino, je bila preveč lepa, da bi človek
spal. Na žalost moje žene rad dolgo bedim. Ko se je odpravila spat,
sem potegnil star naslonjač bliže k oknu ter se tam v temi prepustil
mislim, ki so me popeljale v preteklost.
Starega očeta Demosa nisem nikoli poznal, saj je umrl pred
mojim rojstvom, vendar pa sem vsaj tisočkrat slišal zgodbe o
njegovem življenju. Vsak delček pripovedi sem poznal tako dobro, da
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se mi je, ko sem skozi okno gledal pomarančevce, obsijane s srebrno
mesečino, zdelo, kot da vidim neko drugo pokrajino, nekoč davno in
daleč stran. Za nas z armenskim poreklom je to nekaj povsem
običajnega. Smo ljudje Stare zaveze, s preteklostjo in prihodnostjo
tako prepletenima v naših mislih, da je to, kar se je zgodilo pred sto,
tisoč ali dva tisoč leti, tako resnično kot današnji dan.
Tako pogosto sem slišal opisano malo vasico Kara Kala,
postavljeno trdno ob kamnitem vznožju gore Ararat, da sem jo tisti
trenutek videl v svojih mislih. Tam ob gori, tako pravi Sveto pismo, se
je zaustavila Noetova barka ter nasedla po koncu vesoljnega potopa.
Zaprl sem oči in gledal kamnite zgradbe, delavnice in staje ter
enosobno kmečko hišo, v kateri je živel moj stari oče Demos. V tej hiši
je bilo rojeno pet Demosovih hčera, vendar niti en sin, to pa je bila
sramota med Armenci, ravno tako kot je bila to sramota med
starodavnimi Izraelci.
Starega očeta sem si predstavljal, kako je vsako nedeljo, skupaj s
svojimi petimi majhnimi deklicami, hodil v hišno cerkev. Čeprav je
bila večina Armencev ortodoksnih kristjanov, je bilo veliko
prebivalcev, kot tudi moj stari oče, prezbiterijancev. Lahko sem si ga
predstavljal, kako skozi vas stopa proti hiši, v kateri se je tisto nedeljo
zbrala cerkev. Njegova glava je bila visoko dvignjena v odziv na tiho
zaničevanje, s katerim se je soočal.
Glede na njegovo veliko potrebo sem se čudil, kako stari oče ni že
prej prisluhnil in sprejel nenavadnega sporočila, ki je v ta kraj prek
gora zlagoma kapljalo že skoraj petdeset let. Sporočilo so prinesli
Rusi. Stari oče ni imel nič proti Rusom, vendar je bil sam preveč
razumen in premišljen, da bi sprejemal njihove zgodbe o čudežih.
Rusi so prihajali v dolgih karavanah pokritih voz. Bili so oblečeni kot
naši ljudje. V dolge tunike z visokimi ovratniki, opasani z dolgimi
vrvmi, okrašenimi z resami. Poročeni moški so nosili dolge brade.
Armenci so jih zlahka razumeli, saj jih je večina govorila tudi rusko.
Poslušali so zgodbe o tem, kar so Rusi imenovali 'izlitje Svetega Duha'
na stotinah in tisočih ruskih ortodoksnih kristjanov. Rusi so prišli kot
ljudje, ki so prinašali darila, darove Svetega Duha, ki so jih želeli
podeliti z drugimi. Kar slišal sem dedka in babico, kako sta se po
enem izmed njihovih obiskov v vasi še dolgo v noč pogovarjala. Treba
je priznati, bi rekel dedek, da je vse, o čemer so ti ruski obiskovalci
govorili, v skladu s Svetim pismom.
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„Seveda, ozdravljenja so v Svetem pismu. Pa tudi govorjenje v
jezikih. Ravno tako prerokbe. Samo vse skupaj ne zveni ... armensko.“
S tem je mislil zaupanja vredne. Prizemljene. Praktične. Stvarne.
Babica, ki je bila vedno bolj tiha in se je predajala težkim mislim,
pa bi morda s težkim srcem odgovorila: „Veš, ko omenjaš prerokbe in
ozdravljenja, govoriš o čudežih.“
„Da.“
„Ali misliš, da bi morda lahko tudi midva prosila Boga za čudež,
če bi kdaj sprejela Svetega Duha na način, ki ga omenjajo?“
„Misliš, da bi imela sina?“
„Morda,“ je rekla babica in nato začela jokati. Vem pa, da je
nekega jutra v maju 1891 zagotovo jokala.
V nekaj letih je veliko družin v Kara Kali pričelo sprejemati
sporočilo ruskih binkoštnikov. Svak starega očeta, Magardich
Mushegan, je bil eden izmed njih. Prejel je krst v Svetem Duhu ter na
svojih pogostih obiskih pri starem očetu govoril o ponovno najdenem
veselju, radosti v svojem življenju.
Na ta dan, 25. maja 1891, so babica ter nekaj drugih žena šivale v
kotu enosobne hiše. Pravzaprav je stara mati poskušala šivati, vendar
so ji solze venomer zalivale oči in kapljale na blago v njenem naročju.
Na drugem koncu sobe, blizu okna, kjer je bila svetloba
močnejša, je Magardich Mushegan bral, sedeč s Svetim pismom na
kolenih.
Nenadoma je Magardich zaprl Sveto pismo, vstal ter stopil na
drugo stran sobe. Obstal je pred staro materjo; od razburjenja se je
njegova dolga brada kar premikala gor in dol. Na obrazu se mu je
bralo navdušenje, v vsaki obrazni potezi in v očeh ...
„Goolisar,“ je rekel Magardich, „Gospod mi je ravnokar
spregovoril.“
Babica se je vzravnala: „Da, Magardich?“
„Dal mi je sporočilo zate,“ je rekel Magardich. „Goolishar, čez
natanko leto dni boš rodila sina.“
Ko je stari oče prišel s polja, ga je stara mati pričakala z novico o
čudežu, o čudoviti prerokbi. Zadovoljen, želeč verovati, a še vedno v
dvomih, se je stari oče le blago nasmehnil. Ničesar ni rekel, le
skomignil je z rameni in označil dan na koledarju.
Meseci so tekli in stara mati je zopet zanosila. Zdaj so že vsi v
Kara Kali vedeli za prerokbo. Tako je cela vas v napetosti pričakovala
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dan rojstva tega otroka. Nato pa je 25. maja 1892, natanko leto dni od
dane prerokbe, stara mati rodila dečka.
Tako smo prvič v naši družini na tako oseben način doživeli
prisotnost Svetega Duha. Vsi v vasi Kara Kala so bili istega mnenja, da
je za malega dečka primerno ime – Izak, kajti bil je kot Abrahamov
dolgo pričakovani sin, otrok obljube.
Prepričan sem, da je bil stari oče po Izakovem rojstvu vidno
ponosen, in je tako vsako nedeljo s svojo družino ponosno korakal v
cerkev. Vendar pa je imel stari oče v sebi trmasto žilico – kot vsi
Armenci. Prepričan je bil, da je preveč razumen človek, da bi dogodek
brezpogojno sprejel kot nadnaraven. Da je bil priča nadnaravnemu
dogodku, rezultatu prerokb, kot ga omenjajo v Svetem pismu. Mogoče
je bila Magardicheva prerokba zgolj naključje.
Potem pa so se nekega dne njegovi dvomi razblinili enkrat za
vselej.
Leta 1900, ko je bilo Izaku osem let, njegovi mlajši sestri Hamas
pa štiri, se je razširila novica, da prihaja čez gore sto ruskih kristjanov
v svojih pokritih vozovih. Vsi so bili zelo zadovoljni. V Kara Kali je bilo
v navadi, da se kristjanom, ki prihajajo na obisk, v znak dobrodošlice
zaigra glasba. Čeravno se ni strinjal s sporočilom 'celega evangelija,' je
stari oče njihove obiske smatral kot čas, ki naj bi bil posvečen Bogu.
Vztrajal je, da se gostom priredi slavje na delu njegove zemlje pred
njegovo hišo.
Stari oče je bil zelo ponosen na svoje izvrstno govedo. Ob novici,
da prihajajo Rusi, je dodobra pregledal svojo čredo ter izbral
najboljšega in najbolj rejenega mladega vola, da bi za obiskovalce
pripravil slavnostno pojedino.
Na žalost pa se je ob pregledu izkazalo, da ima najdebelejše
govedo poškodbo. Bilo je slepo na eno oko.
Kaj naj bi storil? Dobro je poznal Sveto pismo. Vedel je, da se
Bogu ne sme darovati nepopolna žival. Kaj ne pravi 20. vrstica 22.
poglavja Tretje Mojzesove knjige: „Ničesar, kar ima napako, ne
darujte, kajti ne bi bili sprejeti.“
Kakšna zadrega! Nobena druga žival v čredi ni bila dovolj velika,
da bi nahranila sto gostov. Ozrl se je naokoli. Nihče ga ni opazoval. Kaj
ne bi preprosto zaklal tega vola, potem pa poškodovano glavo skril?
Da, zakaj pa ne, natančno to bo storil. Tako je stari oče napol slepega
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vola odpeljal v skedenj ter ga tam kar sam zaklal. Glavo pa je spravil v
vrečo ter jo skril pod kupom pšenice v temnem kotu skednja.
Ravno pravi čas, saj ko je pripravil vola za peko, je zaslišal ropot
prihajajoče množice. Kakšen vesel prizor. Po prašni cesti se je
spuščala tako znana kolona vozov; vsak voz so vlekli štirje preznojeni
konji. Poleg voznika prvega voza je vzravnan in mogočen, kot vedno,
sedel belobradi patriarh, ki je bil voditelj in prerok cele skupine. Stari
oče in mali Izak sta skupaj tekla pozdravit goste.
Po celi vasi so potekale priprave za slavje. Prav kmalu se je veliki
vol cvrl nad kupom žarečega oglja. Tisti večer so se vsi zbrali v
pričakovanju ter lačni okoli dolgih lesenih miz. A preden se hrana
lahko zaužije, mora biti blagoslovljena.
Ti izkušeni, stari ruski kristjani ne bi izrekli molitve – tudi ne
zahvale za hrano – dokler ne bi prejeli tistega, kar so imenovali
maziljenje. Pred Gospodom bi čakali, dokler se ne bi nanje spustil
Sveti Duh. Zagotavljali so, da lahko (kar je starega očeta zabavalo)
prav čutijo prisotnost Duha, ko se spusti nanje. Kadar se je to zgodilo,
so dvignili roke ter radostno zaplesali.
Tudi v tem trenutku so čakali na maziljenje Svetega Duha. In res
je bilo tako, počasi so drug za drugim začeli plesati. Vse je bilo kot
običajno. Sledil naj bi blagoslov hrane, nato pa naj bi se pričela
pojedina.
Vendar pa je na grozo starega očeta patriarh nenadoma dvignil
roko, ne v znak blagoslova, ampak v znak, naj se dogajanje ustavi.
Stari oče je bil presenečen, saj ga je patriarh prodorno pogledal ter
brez besed odkorakal od mize.
Oči starega očeta so spremljale starega preroka, ki je prek
dvorišča odšel v stajo. Prikazal se je le nekaj trenutkov kasneje. V roki
je držal vrečo, ki jo je stari oče prej skril pod kupom pšenice.
Stari oče se je pričel tresti. Kako je lahko vedel? Nihče ga ni videl.
Rusi še niso dosegli vasi, ko je to glavo skril pod pšenico. Tako je
patriarh položil izdajalsko vrečo pred starega očeta, da se je ta sama
od sebe odprla, vsem razkrivajoč glavo s slepim, belim očesom.
„Brat Demos, moraš kaj priznati?“
„Da, moram,“ je le-ta priznal, še vedno tresoč, „ampak kako si
vedel?“
„Bog mi je povedal,“ je preprosto dejal stari mož. „Kaj še vedno ne
verjameš, da danes še vedno govori svojim ljudem, kakor jim je
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govoril v preteklosti? Duh mi je dal besedo modrosti, vedenja, v
poseben namen: da bi ti in tvoja družina verovali. Upiral si se moči
Duha. Danes je dan, ko se bo tvoje upiranje končalo. Od danes se ne
boš več upiral, prenehal boš.“
Pred vsemi gosti je tisti večer stari oče priznal svoj poskus
prevare. Z objokanim obrazom, s solzami, ki so polzele po licih ter
kapljale v ščetinasto brado, jih je prosil odpuščanja. „Povej mi, pokaži
mi, kako lahko tudi jaz sprejmem Božjega Duha,“ je rekel preroku.
Pokleknil je in stari ruski prerok je svoje zgarane roke položil na
njegovo glavo. Stari oče je planil v radostno molitev v jeziku, ki ga
nihče od prisotnih, niti on sam, ni mogel razumeti. Rusi so to govorico
imenovali 'govorjenje v jezikih.' In smatrali so, da je to znak, da je v
človeku prisoten Sveti Duh. Tega večera je tudi babica sprejela tako
imenovani 'krst v Svetem Duhu.'
To je bil pričetek velikih sprememb v življenju naše družine. Ena
izmed prvih sprememb je bil odnos do Kara Kalinega najslavnejšega
vaščana. Ta človek je bil v okolici znan kot 'deček prerok,' čeprav je
imel v času dogodka z volovsko glavo že oseminpetdeset let.
Ime tega preroka je bilo Efim Gerasemovitch Klubniken. Imel je
izredno zanimivo preteklost. Po poreklu je bil Rus, njegova družina pa
je bila ena prvih binkoštnih družin, ki so se prišle prek gora in se za
stalno naselile v Kara Kali. Že od rane mladosti je Efim kazal
nadarjenost za molitev. Pogosto se je dalj časa postil ter veliko dni
preživel v molitvi.
Kot je bilo znano vsem v Kara Kali, je Efim že pri enajstih letih
slišal, kako ga Gospod spet poziva k molitvi in postu. Tokrat je bil post
dolg sedem dni in na koncu zadnjega dne je dobil sporočilo.
To samo po sebi ni nič neobičajnega. Kot se je stari oče pogosto
pritoževal, vsakdo, kdor tako dolgo vztraja brez hrane in spanca, bo
prav gotovo pričel videvati prikazni in slišati fantomske glasove ...
Toda kar je bil Efim zmožen storiti v teh sedmih dneh, ni bilo lahko
pojasniti.
Efim namreč ni znal ne pisati ne brati. In vendar je tako sedeč v
mali kamniti izbi v Kara Kali videl pred seboj vizijo razpredelnic in
sporočilo v čudoviti pisavi. Efim je prosil za pisalo in papir. In sedem
dni je sedeč za grobo obdelano leseno mizo, kjer je njegova družina
ponavadi jedla, z veliko truda prepisoval oblike črk in diagramov, ki
so se prikazovali pred njegovimi očmi.
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Ko je končal, so rokopis odnesli ljudem v vasi, ki so bili pismeni.
Izkazalo se je, da je ta nepismeni deček v ruskih znakih zapisal dolgo
vrsto navodil in opozoril. V nekem nedoločenem času v prihodnosti,
je zapisal deček, bo vsak kristjan v Kara Kali v veliki nevarnosti.
Predvidel je obdobje groznih tragedij, ki bodo zajele celotno področje,
ko bo stotine in tisoče moških, žensk in otrok kruto umorjenih.
Opozarjal je, da bo prišel čas, ko bodo vsi v tem okraju morali bežati.
Oditi bodo morali v deželo, ki leži prek morja. Čeprav ni še nikoli
videl geografskega atlasa, je mladi prerok natančno narisal zemljevid,
kamor naj bi prebegnili preganjani kristjani. Na veliko začudenje
odraslih natančno izrisana površina vode ni prikazovala bližnjega
Črnega morja, Kaspijskega jezera ali celo bolj oddaljenega
Sredozemskega morja, ampak oddaljeni in nepojmljivi Atlantski
ocean! O identiteti zemlje na drugi strani oceana ni bilo dvoma,
zemljevid je zelo jasno prikazoval vzhodno obalo Združenih držav
Amerike.
Vendar naj se naseljenci ne bi ustalili, kjer bodo pristali, kajti
prerokba se je nadaljevala. Potovali naj bi, dokler se ne bodo ustavili
na zahodni obali te nove zemlje. Tam naj bi jih, je pisal deček, Bog
obilno blagoslovil in jim podaril blagostanje, tako da bodo v blagoslov
narodom okoli njih.
Malo kasneje je Efim napisal še drugo prerokbo, vendar vse, kar
so lahko drugi razumeli, je bilo, da je to stvar še nedoločene
prihodnosti – ko bodo ljudje morali ponovno bežati. Efim je prosil
starše, naj prerokbo zapečatijo v ovojnico in ponovil navodila, ki jih je
prejel glede prerokbe. V prerokbi mu je bilo povedano, da bo nek
prihodnji prerok – od Boga izbran za to nalogo – lahko odprl ovojnico
in prebral prerokbo zbranim v cerkvi. Kdorkoli bi odprl to ovojnico
pred časom, bo umrl.
Seveda se je mnogo ljudi v Kara Kali le nasmehnilo ob teh
fantazijah malega dečka. Vsekakor mora obstajati neka logična
razlaga za 'čudežno' pisavo. Morda se je na skrivaj naučil brati in
pisati, samo da bi se poigral z vaščani.
Drugi pa so bili prepričani, da je sporočilo verodostojno in so
začeli dečka klicati Mali prerok. Ob novicah o nemirih, ki so prispele
že nekoliko porumenele v to mimo vasico pod vznožjem Ararata, bi
jih vedno znova prebirali. Boji med muslimanskimi Turki in
krščanskimi Armenci so se zaostrovali. Avgusta 1896 – štiri leta pred
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tem, ko je stari oče zaklal slepega vola, je turška banda pomorila več
kot šest tisoč Armencev na ulicah Konstantinopla.
Vendar pa je bil Konstantinopel oddaljen in pretekla so leta,
odkar je bila prerokba zapisana. Res je, da so prerokbe v Svetem
pismu včasih izrečene stoletja pred samim dogodkom. Vendar pa je
bila večina ljudi v Kara Kali, med njimi tudi stari oče, prepričana, da
so take avtentične in konkretne prerokbe po nastanku Svetega pisma
prenehale.
Nato pa, malo pred iztekom stoletja, je Efim naznanil, da je čas za
izpolnitev prerokbe blizu. „Prebegniti moramo v Ameriko. Vsi, ki
bodo ostali tukaj, bodo umrli,“ je opomnil po besedah prerokbe, ki je
bila zapisal pred 50-imi leti.
Tu in tam v Kara Kali so binkoštne družine zapustile svoje imetje,
ki je bilo v njihovi lasti že od mnogih prednikov. Efim in njegova
družina so bili med prvimi, ki so zapustili Kara Kalo. Vsaka binkoštna
družina, ki je zapuščala Armenijo, je bila zasmehovana. Sumničava in
neverna množica – med njimi mnogo kristjanov – je zavračala misel
na to, da bi Bog poslal natančna navodila ljudem v tem sodobnem
času.
Medtem pa so se predvidevanja izpolnjevala. Leta 1914 je prišlo
nad Armenijo obdobje grozot. Z brezčutno učinkovitostjo so pričeli
Turki krvavi posel preganjanja dveh tretjin prebivalstva v
Mezopotamsko puščavo. Prek milijon moških, žensk in otrok je umrlo
za časa pohodov, vključno z vsemi prebivalci Kara Kale. Še pol
milijona jih je bilo umorjenih v njihovih vaseh v masakru, ki je
kasneje služil Hitlerju kot vzor za iztrebljanje Židov. „Svet ni
posredoval, ko so Turki izkoreninili Armence,“ je opomnil svoje
naslednike. „Tako tudi zdaj ne bo posredoval“.
Nekaj Armencev, ki jim je uspelo pobegniti iz obkoljenih
področij, so s sabo ponesli zgodbe o velikem herojstvu. Pričevali so,
da so Turki včasih ponudili kristjanom možnost, da se v zameno za
svoje življenje odrečejo svoji veri. Najljubši postopek zanje je bil, da
so zaprli skupino kristjanov v stajo in jo zažgali. „Če ste pripravljeni
sprejeti Mohameda namesto Kristusa, vam bomo odprli vrata.“ Vedno
znova so kristjani izbrali smrt, pojoč pesmi, dokler jih plamen ni
pogoltnil.
Tisti, ki so verjeli opozorilom dečka–preroka in poiskali zatočišče
v Ameriki, so z grozo poslušali poročila.
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Stari oče Demos je bil med tistimi, ki so pobegnili. Od takrat, ko
se je srečal s starim ruskim prerokom, ki je bil starešina, stari oče ni
več dvomil ali podcenjeval vrednosti preroštva. Leta 1905 je prodal
kmetijo, ki je več generacij pripadala družini, ter sprejel ceno, ki so
mu jo ponudili za plačilo. Potem je skrbno izbral stvari, ki naj bi jih
družina odnesla s seboj, vključno z njegovim težkim medeninastim
samovarjem na drva. S svojo ženo ter s šestimi hčerami, Shushan,
Esther, Siroon, Magga, Yerchan in Hamas ter s trinajstletnim Izakom,
ponosom svojega življenja, je odšel v Ameriko.
Družina je srečno prispela v New York, vendar se, spominjajoč se
preroštva, tam ni ustalila. V skladu z zapisanimi navodili so pot
nadaljevali prek velike in čudne nove zemlje, vse dokler niso prispeli
v Los Angeles. Tam so v svoje veliko zadovoljstvo našli majhno, a
rastočo armensko skupnost, v kateri je že živelo nekaj njihovih
prijateljev iz Kara Kale. S pomočjo teh prijateljev je stari oče iskal
hišo. 'Nižina' je bil najcenejši predel Los Angelesa, a tudi v tem
primeru so se le skupaj z dvema drugima družinama iz Armenije
uspeli vseliti v kvadratno hišo na Boston Street 919.
Potovanje z ladjo, pot prek Amerike, ter denar, vložen v del hiše,
je pojedel vse imetje, pridobljeno s prodajo družinske kmetije, zato je
stari oče takoj začel iskati delo. Vendar brez uspeha. Velika kriza ob
koncu 19. stoletja je bila v Kaliforniji precej občutna: dela ni bilo,
posebno za prišleka, ki ni znal angleškega jezika. Stari oče je vsako
jutro odšel na borzo dela ter se vsakega večera vračal z vse težjim
korakom.
Obstajal pa je del tedna, ko so vse skrbi dali na stran: nedeljsko
bogoslužje. Hiša v Bostonski ulici je imela veliko preddverje, ki je
prav hitro postalo mesto za shajanje skupnosti. Bogoslužje je
potekalo po običajih hišnih cerkva v Kara Kali. Osrednje mesto je bilo
namenjeno veliki mizi, na kateri je ležalo odprto Sveto pismo. Ob
straneh so sedeli možje, razporejeni po starosti, najstarejši najbližje,
potem mlajši in na koncu dečki. Na eni strani prostora so se, kot po
navadi, zadrževale ženske, razporejene po starosti. Starešine so še
vedno nosili dolge črne brade, čeprav je na vsake toliko kakšen
mladenič skupnost presenetil s tem, da si je pustil samo brke.
Pričakovalo se je, da vsaj v času bogoslužja v cerkvi moški nosijo
svoje svetle tunike, ženske pa dolge vezene obleke ter na glavi ročno
pletene rute, kot jih je nosilo že več generacij.
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Kolikšno uteho je stari oče našel v dejstvu, da se lahko nasloni na
duhovno podporo te skupnosti kristjanov. Že dolgo so razumeli, da
jim Bog lahko govori neposredno iz Svetega pisma. Stari oče je klečal
na majhni vzhodnjaški preprogi, ki jo je prinesel iz svoje domovine,
ter z mislijo na želeno delo molil, da mu Bog da 'besedo' v odgovor.
Takrat bi cela skupnost pričela tiho moliti, pogosto v neznanih
ekstatičnih jezikih. Nato je nekdo iz starešinstva pristopil k mizi ter s
prstom pokazal na vrstico v Svetem pismu, ki jo je naključno izbral. In
vedno je beseda odgovarjala potrebi v tem trenutku. Včasih so
govorile o Gospodovi zvestobi ali pa o prihodu dni, ko bosta tekla
mleko in med, prav tako kot je prerokoval deček–prerok. Mala
armenska cerkev je pričakovala ravno takšne dni. Vendar je tudi
medtem uživala v prečudovitih trenutkih skupnosti.
Nekega dne je prišla nova ohrabritev. Stari oče in njegov svak
Magardich Mushegan (isti človek, ki je napovedal Izakovo rojstvo) sta
hodila po cesti San Pedro v Los Angelesu, iščoč delo v konjušnici. Šla
sta mimo ceste, ki se je imenovala Azusa in takrat sta za trenutek
obstala. Skupaj z vonjem konjev ter konjske opreme je do njiju prišel
zvok glasov ljudi, ki so Gospoda slavili v jezikih. Nista vedela, da tudi
v Ameriki obstajajo ljudje, ki slavijo Boga tako kot oni. Stekla sta v
preurejeno stajo, iz katere so prihajali glasovi ter potrkala na vrata.
Do zdaj je stari oče že poznal nekaj angleških besed.
„Ali lahko vstopiva?“ je stari oče vprašal.
„Seveda!“
Vrata so se na stežaj odprla. Veliko objemov, dviganja rok v znak
zahvale Gospodu, petje, proslavljanje Boga. Tako sta se stari oče in
Magardich na Boston Street vrnila z novicami, da so binkošti prišle
tudi v to daljno prekomorsko deželo. Takrat še nihče ni vedel, da bo
ulica Azusa Street postala tako znamenito ime. To, kar se je dogajalo v
nekdanji konjušnici, je bil začetek preporoda, ki je prižgal ogenj
karizmatične prenove v veliko različnih mestih po celi zemeljski obli.
V tistem trenutku je stari oče smatral, da je to drugo telo, skupnost
vernikov, ki preprosto potrjuje Božjo obljubo, da bo v Kaliforniji storil
nekaj novega in čudovitega.
Žal te obljube stari oče v svojem življenju ni videl. Delo, ki ga je
končno le našel, se je tragično končalo.
Nekega dne leta 1906 je stari oče pojoč prišel domov.
„Našel si delo,“ je rekla babica.
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„Res sem ga.“
Vsi stanovalci hiše so se zbrali, ko je stari oče pripovedoval o
veliki novosti. Zgoraj, severno od tu, v Nevadi, to je država, ki meji na
Kalifornijo, je pojasnil, iščejo delavce, ki bodo delali pri gradnji proge.
Z babičinega obraza je izginil nasmeh. Slišala je že o Nevadi. To je
puščava, kjer temperatura doseže 56 stopinj Celzija, kjer možje mrtvi
padejo po tleh, medtem ko v takšni vročini opravljajo težaško delo –
postavljajo pragove in tračnice.
„Vendar pozabljaš,“ je ugovarjal stari oče, „da sem jaz vendar
kmet. Navajen sem na delo zunaj na soncu. Razen tega pa, Goolisar,
mati mojega sina, ali imamo sploh kakšno drugo možnost?“
Tako je stari oče sklical cerkvene starešine in od njih prejel
tradicionalni blagoslov, preden se je odpravil na pot. Z rezervno
obleko, zavito v površnik, se je odpravil v puščavo. Prav kmalu je
poštar v hišo na Boston Street vsak teden prinašal denarne poštne
nakaznice.
In potem je nekega poletnega večera prišel telegram, ki ga je
babica s strahom pričakovala. Medtem ko je stari oče nekega
razbeljeno vročega dne delal na progi, se je preprosto zgrudil mrtev.
Njegovo truplo bodo nazaj poslali z vlakom.
S smrtjo starega očeta je moj oče Izak prevzel vlogo, ki ji še ni bil
dorasel. Ni bil pripravljen, da bi s štirinajstimi leti postal glava
družine.
Nekaj mesecev je oče na vogalu nekega križišča v Los Angelesu
prodajal časopise. Zaslužil je skoraj deset dolarjev na mesec, kar je bil
lep dodatek k temu, kar je zaslužil stari oče, dokler je živel. Vendar pa
je bilo komaj dovolj, da nahrani mater in šest sester. Niti takšni
novinarski trenutki, kot je bil potres leta 1906 v San Franciscu, ko je v
eni uri prodal šest svežnjev časopisa Extra, niso pomagali bolj, kot da
je kupil nekaj dodatnih steklenic mleka.
Oče ne bi nikoli vzel denarja, ki ga ne bi zaslužil. V teh zgodnjih
letih dvajsetega stoletja so bili še vedno v obtoku zlatniki – zlatnik za
pet dolarjev je bil nekako enake velikosti in teže kot tudi kovanec.
Nekega dne je kupec v naglici potisnil očetu denar v roko, vzel drobiž
treh penijev ter odhitel naprej. Oče je ravno želel spustiti kovanec v
žep svojega modrega predpasnika prodajalca časopisov, na katerem je
bilo napisano Los Angeles Times, ko je pogledal navzdol ter opazil, da
je kovanec, ki ga drži v roki, pravzaprav zlatnik, vreden pet dolarjev.
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„Gospod,“ je zaklical oče. A kupec je bil že zelo daleč. Oče je na
kup časopisov položil utež ter pohitel za gospodom. Tramvaj je glasno
zapeljal mimo njega. Ni mnogo razmišljal, iz svojega dragocenega
prihranka je kupil karto ter sledil gospodu. Ko ga je končno dohitel, je
skočil s tramvaja.
„Gospod!“
Človek se je obrnil. „Gospod, to ni kovanec?,“ je rekel oče v svoji
polomljeni angleščini. Iztegnil je razprto roko in na dlani se mu je
zasvetil zlatnik.
Velikokrat pomislim na človeka, ki je v znak strinjanja le nekaj
zamomljal. Prepričan sem, da bi dečku pustil ves denar, če bi lahko
videl lačne obraze, ki vsak dan čakajo na vratih hiše na Bostonski ulici
919.
Deset dolarjev na mesec ni bilo dovolj za celo družino. Oče je
zvečer po delu ravno tako obiskoval urade za zaposlovanje, kot je to
pred njim delal njegov oče. Toda če je bilo težko najti delo odraslemu
človeku, je bilo toliko težje za dečka. Končno je izvedel za delo v
tovarni konjske opreme. Plača je bila nizka – petnajst dolarjev
mesečno – vendar je bilo to več, kot je lahko zaslužil s prodajanjem
časopisov, tako da je delo sprejel.
Nekega dne leta 1908, ko je bil oče star šestnajst let, se je vrnil z
dela ter od babice slišal vznemirljive besede.
„Izak, kakšna čudovita novica!“ je rekla babica.
„Ravno to potrebujemo,“ je rekel oče, držeč pred usti platnen
robec. Droben prah kož v konjušnici mu je zahajal v pljuča in
povzročal neprekinjen kašelj.
„Našla sem delo!“ je rekla babica.
Oče ni mogel verjeti tem besedam. Niti ena Armenka ni delala za
plačilo. V starem mestu so moški skrbeli za svoje družine, je opomnil
babico, ko je le–ta v kuhinji izpirala prah kož iz njegovih las.
„Toda Izak, ali ne vidiš, kako te izčrpava to, da sam nosiš breme,
suh si kot zobotrebec. Celo slišala sem te, kako si včeraj povzdignil
glas nad svojo sestro Hamas.“
Oče je zardel, a se ni pustil zmesti: „Ti ne boš delala.“
„Delo sem že sprejela. Zelo prijazna družina v Hollenbeck Parhi.
Pranje, likanje in nekaj pospravljanja.“
„Potem bom pa jaz odšel iz hiše,“ je nežno rekel oče ter odšel iz
kuhinje. Po stopnicah se je vzpel v svojo sobo, babica pa mu je sledila.
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Stala je na vratih, medtem ko je on v sveženj zavil tisto nekaj obleke,
ki jo je imel: „Ker ti delaš, jaz tukaj nisem več potreben.“
Naslednji dan je babica obvestila ljudi v Hollenbeck Parku, da ne
bo prišla gospodinjit.
Vendar se je v tovarni konjske opreme očetov kašelj samo še
slabšal. Stanje se ni izboljšalo niti naslednjega leta, ko je bil postavljen
za predstojnika in ko je včasih lahko izostal od dela. Babica mi je
pripovedovala, kako je ponoči ležala budna, poslušajoč očeta, ki je
kašljal celo noč. Ko ga je končno prepričala, naj gre k zdravniku, je ta
le potrdil to, kar je vedela že cela družina: če oče ne preneha delati v
tovarni konjske opreme, ne bo doživel svojega dvajsetega leta.
Vprašanje je bilo: kako naj drugače vzdržuje svojo mater in
sestre? Tudi tu se je oče, kot je družina vedno delala v težkih
obdobjih, obrnil na cerkev.
Armenski binkoštniki niso več imeli bogoslužja v preddverju hiše
na Boston Street. Ko so moški našli delo na različnih mestih, so prvo,
kar so storili, zgradili cerkveno stavbo. To je bila majhna zgradba v
Gless Street, morda 18 x 9,5 metra s klopmi brez naslonjala, ki jih je
bilo mogoče umakniti, kadar je radost v Gospodu ljudi pritegnila k
plesu v Duhu. V sprednjem delu prostora se je nahajala tradicionalna
miza.
Lahko si predstavljam očeta, kako stopa proti tej mizi, kakor je že
tolikokrat storil njegov oče. Pokleknil je na majhno preprogo
kostanjeve barve ter izgovoril svojo prošnjo, medtem ko so za njim
stali starešine, vključno z Magardichom ter njegovim sinom Aramom
Musheganom. Ta je bil tako močan, da se je govorilo, da lahko dvigne
avto, medtem ko je nekdo popravljal kolo. Aram je v tem trenutku
dvignil prst in ga položil na mesto v Svetem pismu ter glasno prebral
čudovite besede:
„Blagoslovljen boš v mestu in blagoslovljen boš na polju.
Blagoslovljen bo sad tvojega telesa, sad tvoje zemlje, sad tvoje živine,
prireja tvojega goveda in prirastek tvoje drobnice.“
Zemlje? Oče se je čudil. Črede? Vendar so se čudovite besede iz
28. poglavja Pete Mojzesove knjige nadaljevale:
„GOSPOD bo zapovedal blagoslovu, da bo s teboj v tvojih žitnicah
in pri vsem, česar se lotijo tvoje roke, in te bo blagoslovil v deželi, ki ti jo
daje GOSPOD, tvoj Bog.“
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Ko je oče tako poslušal besede, se je zavedal, da obstaja na svetu
samo ena stvar, ki si jo resnično želi narediti–nekaj, o čemer je sanjal
vse dni, ko je delal na strojih. Želel je delati z živino in zelenim
rastlinjem, zunaj v naravi.
A za nakup zemlje je potrebno veliko denarja, je sam sebe
opominjal, ko je v mislih prišel do teh želja. Zdaj, ko je obljuba iz
Svetega pisma še odzvanjala v njegovih ušesih, se je odločil. Dal je
odpoved v tovarni konjske opreme ter čez dva tedna ostal brez dela.
Takoj je pričel opažati nekaj zanimivega. Sadje in zelenjava, ki so
jo prodajali v trgovinah, je bila predraga za družino, kot je bila
njegova, pa tudi nekam majhna in bleda je bila, kot da so jo nezrelo
prezgodaj obrali. Vprašal se je, kaj bi se zgodilo, če bi nakupil
resnično svežo zelenjavo iz vasi, jo prinesel v mesto ter jo prodajal od
hiše do hiše.
Tako je oče začel s svojim trgovskim poslom. Južno in vzhodno
od Los Angelesa so se nahajale majhne kmetije, na katerih so
pridelovali najbolj kvalitetno sadje in zelenjavo na svetu. Lastniki
mnogih kmetij so bili Armenci. Oče je vzel del denarja, ki ga je mesece
dajal na stran za doto svojim sestram, ter ga izkoristil za nakup dveh
stvari. Kupil je voz z ravnim dnom. Kupil je tudi dve leti starega konja
rjave barve, ki mu je bilo ime Jack.
Naslednji dan je oče vpregel Jacka ter se odpeljal v železniško
križišče, mesto Downey, ki takrat še ni bilo predmestje Los Angelesa,
temveč dvajset kilometrov oddaljena provinca. Potovanje je trajalo tri
ure v vsako smer, a oče je užival v vsaki minuti. Čist in svež zrak je
prinašal zdravje v njegova bolna pljuča. Očetove sanje so se začele
uresničevati. Nekega dne bo tudi on imel kmetijo. Imel bo celo živino.
Postal bo mlekar, najboljši mlekar v deželi.
No, da bi to dosegel, mora zdaj delati. Tega dne je oče obšel vse
kmetije. Kupil tu solato, tam grapefruit in pomaranče, korenje spet
nekje drugje, glede na to, katero sadje in zelenjava so bili zreli. Ko je
bil njegov voz poln najboljših pridelkov, je odšel nazaj v Los Angeles.
Ko je Jack kasal po ulicah, je oče tržil svojo robo: „Zrele jagode! Sladke
pomaranče! Sveže nabrana špinača!“ Njegovi pridelki so bili dobri,
cene primerne, tako da so ga naslednjič gospodinje že čakale na
vratih.
Minilo je še eno leto. Očetu je bilo zdaj devetnajst let in je nosil
modne brčice. Denar za doto je bil že povrnjen in zraven še dodan. Ko
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se mu je zdravje izboljševalo in je posel cvetel, je oče menil, da je čas,
da začne razmišljati o svoji lastni družini.
Že je videl dekle, ki mu je bilo všeč, in jo je želel za ženo, črnooko,
črnolaso, petnajstletno Zarouhi Yessayian. Osebno je ni poznal. Po
armenskih običajih se noben mladenič ali mladenka nista smela
pogovarjati, vse dokler se njihovi družini nista sporazumeli glede
poroke. Vse, kar je oče vedel, je bilo, da kadarkoli je šel mimo hiše
družine Yessayian, na vogalu Šeste in Gless ulice, je njegovo srce divje
razbijalo.
Ker je bil njegov oče mrtev, je cerkveni starešina službeno izročil
prošnjo za Zarouhino roko. Družini je pojasnil očetove načrte. Takoj
ko prihrani dovolj denarja, bo prodal trgovino s sadjem in zelenjavo
ter kupil zemljo, ugodno za mlekarstvo in živinorejo. Potem, je rekel
mladenič, bo kalifornijsko nebo njegova edina omejitev.
Tako se je oče oženil. Kmalu sta z mamo kupila deset arov zemlje
koruze, evkaliptusov in pašnikov v samem srcu Downeyja. Najlepše
od vsega pa tri krave mlekarice. S svojimi lastnimi rokami sta mama
in oče iz neobtesanih desk zgradila majhno hišo. Mama je povedala,
da je bilo to hišo zelo lahko čistiti. Talne deske, široke okoli trideset
centimetrov, so bile tako slabo sestavljene, da je voda, s katero je
čistila, preprosto stekla skozi špranje na tla pod njimi.
Tako sedeč v starem naslonjaču in prepuščajoč se spominom,
sem se nenadoma zdrznil ter videl, da je nebo nad pomarančevci
začelo bledeti. No, moje misli so bile še vedno v preteklosti. 21. julija
leta 1913, še celo preden sta oče in mama dokončala svojo malo
leseno hišo v Downeyju, se jima je rodil prvi otrok. Ravno drugače kot
stari oče, ki je tako težko pričakoval sina, je bil mamin in očetov prvi
otrok deček. Poimenovali so me Demos.
Veliki medeninasti samovar, ki je stal na mizi poleg mene in
katerega je stari oče na hrbtu prinesel iz Kara Kale, je ujel rano
jutranjo svetlobo. Obrnil sem se, da ga pogledam; njegove dobro
obrabljene površine so se svetile kot zlato. In vprašal sem se, ali so
moji starši, ko so me poimenovali po starem očetu, predvideli, kako
daljnosežne in skrivnostne posledice bo preroštvo odigralo v mojem
življenju.
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2. POGLAVJE

AVENIJA UNION PACIFIC
Čeprav so se moji starši preselili v Downey, ko mi je bilo osem
mesecev, so še naprej nadaljevali z obiski male cerkve na Gless Street
v Los Angelesu. Oče je trdil, da Armenci črpajo svojo moč iz svoje
cerkve. Nekako v istem obdobju mojega življenja me je oče naučil
dveh veščin. Čim sem imel dovolj velike roke, me je naučil molsti
krave. In čim sem bil dovolj velik, da sem lahko stal na zaboju za
pomaranče in dosegel Jackovo glavo, mi je pokazal, kako mu
nataknem uzde. Spominjam se najzgodnejšega otroštva, ko sem Jacka
vpregel v kočijo in tako smo se potem odpravili, cela družina – takrat
sem že imel dve sestri, Ruth in Lucy – v cerkev.
Potovanje je še vedno trajalo tri ure v eno in tri ure v drugo smer
in še pet ur bogoslužje, skupaj s kosilom; užival sem v vsakem
trenutku. V veselje mi je bilo gledati tiste mišičaste farmarje, kmete in
delavce, ko so svoje roke dvigovali v zrak, čuteč delovanje Svetega
Duha pri bogoslužju. Obraze so imeli obrnjene proti nebu, v zrak, in
njihove črne brade so štrlele naravnost naprej vzporedno s površino
miz. Užival sem v poslušanju njihovih globokih, polnih glasov,
zedinjenih v petju prastarega armenskega napeva.
Še celo pridige so bile očarljive, saj je bil ob njih zopet zaživela
preteklost v mali zgradbi na Gless Street. Armenski narod je, nas je
spomnil naš pridigar, najstarejši krščanski narod na zemlji, a tudi
tisti, ki je največ trpel zaradi svoje vere. Nedavni turški masakri so
samo zadnji v nizu brutalnih poskusov, ki so se jih poslužili armenski
sosedje, da uničijo to malo odločno državo. S stalnim ponavljanjem
naše zgodovine se je le-ta globoko usidrala v vsakega izmed nas.
„Smo v 287. letu,“ bi začel pridigar, „in mladi sveti Gregor se je
spraševal, ali naj se vrne nazaj v svojo ljubo Armenijo.“ Gregor se je
zameril kralju in ta ga je pregnal iz dežele. Vendar je v izgnanstvu
Gregor slišal krščansko sporočilo. Na koncu se je navkljub tveganju
odločil, da se vrne in evangelij oznani svojim ljudem.
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Kralj je prav kmalu izvedel novico o njegovi vrnitvi in ga je dal
prijeti ter vreči v najglobljo temnico svojega gradu, da bi tam umrl od
lakote. Še preden pa se je to zgodilo, je Gregorjeva sestra slišala
njegovo pridiganje ter postala vernica. Pridigar nam je zelo živopisno
opisal, kako se je mlada ženska tihotapila po temnih vlažnih
stopnicah proti črni smrdljivi temnici, skrivajoč košček kruha in
lonček ovčjega mleka pod svojim pregrinjalom. Štirinajst let je uspela
hraniti in pri življenju obdržati svetnika.
V nekem trenutku je kralj zbolel za hudo boleznijo nekakšne
norosti, v kateri se je kot žival metal po tleh. V času treznosti je rotil
svoje zdravnike, naj ga ozdravijo, vendar to ni nikomur uspelo storiti.
„Človek po imenu Gregor bi lahko pomagal,“ je predlagala sestra.
„Gregor je umrl pred mnogimi leti,“ je ostro odvrnil kralj.
„Njegove kosti gnijejo prav pod tem dvorcem.“
„On je živ,“ je rekla sestra in opisala štirinajst let skrbi in truda.
In tako je bil Gregor pripeljan iz ječe, belih las, kot je bel sneg
planine Ararat, vendar bistrega uma in duha. V imenu Jezusa Kristusa
je strogo ukazal demonom, ki so mučili kralja, naj ga zapuste. V istem
trenutku je kralj ozdravel. Leta 301 sta kralj in Gregor začela z delom,
da bi se spreobrnila cela Armenija.
Med dolgo vožnjo proti domu sem sam pri sebi še enkrat ponovil
celotno pripoved: potrpežljiv človek v temnem zaporu, zaprt leta in
leta brez kakršnega koli upanja, čakajoč le na popolni Božji trenutek
...
Ko se je zadnja izmed njenih hčera omožila, se je babica preselila
k nam v malo leseno kočo. Dobro se je spominjam, drobna sivolasa
ženska, katere temne oči so sijale s ponosom ob pogledu na svojega
edinca. Žal ji je bilo le, je znala povedati, da stari oče Demos ni doživel
videti družine Shakarianovih ponovno na lastni zemlji. Goolisar je
tako umrla v tej kolibi, srečna in polna zadovoljstva.
Ko mi je bilo deset let, je naša kmetija mlečnih proizvodov že
lepo napredovala. Iz treh krav jih je nastalo trideset, potem sto,
kasneje petsto krav; prvotni štirje hektarji so se razširili na dvesto
hektarjev. Oče je zdaj sanjal o tem, da bi imel največjo in najboljšo
kmetijo krav mlekaric v Kaliforniji. Če bi bilo to odvisno od vloženega
dela, bi se tako tudi zgodilo, kajti oče je znal delati in poskrbeti, da
smo tudi mi delali.
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Poleg mene je bila tu še množica naturaliziranih Mehikancev, ki
so spali v posebej zgrajeni spalnici. Z nami so delali v stajah in tako
sva se oče in jaz naučila govoriti špansko. Ne vem, kdo je bolj užival v
zgodbah, ki smo si jih pripovedovali, midva v zgodbah iz Mehike ali
oni ob očetovih zgodbah ter spominih iz življenja v Armeniji. Niso se
mogli naveličati zgodbe o dečku–preroku Efimu ali tiste o Magardichu
Musheganu in njegovi prerokbi o rojstvu mojega očeta. Vsakič, ko se
nam je pridružil nov delavec, je moral oče ponovno povedati vse
zgodbe.
Kasneje je moral vedno opisovati Efimov pogreb leta 1915,
največjega, kar so ga kdaj videle Nižine Los Angelesa. Efim ni
obiskoval cerkve na Gless Streetu (v kateri je bilo bogoslužje v
armenščini), ampak rusko cerkev, nekaj križišč dalje). Na dan
njegovega pogreba, ne le da sta se ti dve skupnosti združili, ampak so
tudi ortodoksni Armenci in Rusi pogoltnili svoje predsodke o „divjem
pentakostalnem obnašanju“ in prisostvovali bogoslužju, ker so tudi
mnogi izmed njih prišli v Ameriko zaradi njegove prerokbe.
„Kaj pa se je zgodilo z drugo prerokbo?“ so spraševali Mehičani.
„S tisto, ki se še mora izpolniti?“
„Še vedno se skrbno hrani. Imajo jo Efimovi sinovi.“
„In človek umre, če jo odpre?“
„Razen če je ravno tisti, ki ga je Gospod določil.“
„Kaj vi mislite, kdaj se bo to zgodilo?“
Seveda nihče ni znal odgovoriti na to vprašanje.
– – – – –
Ravno tu, okoli časa smrti dečka–preroka, sem se poškodoval,
kar mi je kasneje prineslo veliko problemov.
Nikoli nisem vedel, kdaj natančno sem si zlomil nos. Desetletnik,
ki dela na kmetiji, dobi čez dan veliko udarcev. Kakorkoli je že bilo,
začel sem opažati, da ne slišim več tako dobro kot ostali otroci v
petem razredu. Zato me je mama odpeljala k zdravniku.
„Lahko ti povem, v čem je težava, Zarouhi,“ je rekel zdravnik, „ne
pa tudi, kaj lahko storiš. Demos si je zlomil nos in ta se je krivo
zarasel. Nosna votlina in ušesni kanali so blokirani. Lahko poskusimo
z operacijo, vendar le-te po navadi niso preveč uspešne.“
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Tudi v mojem primeru ni bila uspešna. Vsako leto sem odšel v
bolnišnico na operacijo in vsako leto so se ušesni kanali ponovno
zaprli. V šoli sem moral sedeti v prvi vrsti, da sem sploh lahko slišal
učitelja.
Čeprav mi je bil Jezus vedno blizu, bil mi je prijatelj, pa je bil v teh
mesecih, ko je moja naglušnost naraščala, bližje kot kdajkoli. Nisem
mogel več sodelovati v skupinskih igrah z dečki, ki so se družili po
koncu pouka. („Raje ne pripeljite Demosa. On ne sliši prav dobro.“)
Tako sem veliko časa preživel sam. Ni mi bilo ravno hudo. Moje
najljubše opravilo na kmetiji je bilo pletje koruze, saj sem takrat
lahko sam odšel globoko v koruzno polje ter glasno govoril z
Gospodom. Ko sem imel dvanajst ali trinajst let, sem poletja preživel v
koruznih poljih, ki so se mi zdela kot zelene katedrale, obokane z
velikimi žilastimi listi. Tam bi svoje roke dvignil proti nebu, kot so to
počeli moški v cerkvi.
„Daj, da ponovno slišim, Jezus. Ne oziraj se na to, kar pravi
zdravnik, da mi ni pomoči ...“
Spominjam se vsake podrobnosti te nedelje leta 1926. Imel sem
trinajst let. Spominjam se, da sem vstal iz postelje ter se v svoji sobi, v
drugem nadstropju naše nove hiše oblekel. Oče je imel v tem času
tisoč krav mlekaric. Zgradil je tudi dvonadstropno hišo v španskem
stilu, z belim ometom in rdečo opečnato streho.
Ko sem se tako oblačil za v cerkev, sem se nenavadno počutil, kot
da je bilo moje celo telo v nekem posebnem duhovnem razpoloženju.
Prepevajoč sem se spustil po dolgih vijugastih stopnicah. Moji starši
in sestre so že sedeli za mizo: zdaj so se družini pridružile še tri
deklice. Najmlajša Florence je imela šele dve leti, štiri starejše sestrice
pa so se razigrano pogovarjale o naši poti v mesto. Poskušal sem se
vključiti v pogovor, a sem kaj hitro obupal. Kako naj se pogovarjam z
ljudmi, ki le momljajo?
Naš stari konj Jack družinske kočije ni več vlekel v cerkev,
oddaljeno trideset kilometrov. Pred letom dni, ko je dopolnil šestnajst
let, ga je oče spustil na pašnik, da bi tam v miru preživel ostanek
svojega življenja. Namesto njega smo zdaj imeli dolg črn 'studebaker'
karavan s platneno streho. Pod zadnjim sedežem se je nahajala škatla
z rezervnimi osmi za neravne vaške poti.
To nedeljo je v mali cerkvi vladalo razburjenje. V dvorani ni bilo
osebe, ki se ne bi spominjala prejšnje nedelje. Pred dvema mesecema
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se je mati ene izmed žena v cerkvi odpravila na pot iz Armenije, da
obišče svojo hčer v Ameriki. Od nje ni bilo niti glasu, tako da je bila
hči skrajno zaskrbljena. Ko je cerkev začela moliti zanjo, je soprog
tete Estere, stric Georg Stepanian, iznenada vstal ter stopil do vrat.
Dolgo je stal tam ter begal s pogledom gor in dol po cesti, kot da ima
pred očmi daljne prizore in obzorja. Končno je spregovoril: „S tvojo
mamo je vse v redu. V treh dneh bo tu, v Los Angelesu.“
Tri dni kasneje je starka res pripotovala.
Zaradi tega dogodka je bilo tudi danes veliko pričakovanje. Vsak
se je spraševal, na kakšen način bo prišel naslednji Gospodov
blagoslov. Morda bo kdo ozdravljen. Morda bo kdo prejel videnje.
Ko sem tako premišljeval, se je začelo dogajati nekaj
nenavadnega – ne nekomu drugemu, temveč meni. Sedel sem v
ozadju, na klopi z ostalimi dečki, in občutil sem, kot da se je nekaj
težkega, kot volneno pokrivalo, spustilo na moja ramena. Zaprepaden
sem se obrnil in spoznal, da se me nihče ni dotaknil. Poskušal sem
premakniti svoje roke, a kot da so naletele na nevidno oviro, kot da jih
premikam pod vodo.
Nenadoma se mi je spodnja čeljust začela tresti, kot da se tresem
od mraza, čeprav je bilo ogrinjalo toplo. Mišice v mojem grlu so se
napele. Občutil sem nenavadno željo, da rečem Jezusu, da Ga ljubim,
toda ko sem odprl usta, da spregovorim te besede, so iz mojih ust
prišle besede, ki jih nisem razumel. Vedel sem, da niso ne armenske,
ne španske, ne angleške, pa so se vendarle izlivale iz mene, kot da jih
govorim že celo življenje. Obrnil sem se k dečku poleg sebe in ta je bil
naravnost zaprepaden.
„Demos je prejel Duha!“ je vzkliknil in vsi v cerkvi so se obrnili
nazaj. Nekdo me je nekaj vprašal in čeprav sem ga odlično razumel,
sem lahko odgovoril le v žuborečih radostnih novih zvokih. Cela
cerkev je začela peti in v navdušenju slaviti Boga, medtem ko sem jaz
v svojem novem jeziku proslavljal Gospoda.
Celo ure kasneje, vozeč se v avtu na poti proti domu, je vsak, ki
me je kaj vprašal, dobil odgovor v tem jeziku. Odšel sem v svojo sobo
in zaprl vrata, medtem ko so vzneseni nerazumljivi zlogi še vedno
izvirali iz mene. Oblekel sem pižamo in ugasnil luč. V tem trenutku
me je občutek Božje bližine prevzel bolj kot kdajkoli prej. Bilo je kot
neviden plašč, ki je celo noč ostal na mojih ramenih in postajal
neznosno težak, čeprav ne neprijeten. Padel sem na tla in tam obležal
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popolnoma nemočen, da bi se vrnil v posteljo. To doživetje ni bilo
zastrašujoče, ampak blagodejno in osvežujoče – kot tisti občutek, tik
preden utonemo v globok spanec.
Dokler sem ležal na tleh v svoji sobi, je čas dobival občutek
neskončnosti. In v tej večnosti sem zaslišal glas. To je bil glas, ki sem
ga nemudoma prepoznal, ker sem ga pogosto poslušal v svoji zeleni
katedrali, globoko v žitnih poljih.
„Demos, ali se lahko usedeš?“ je vprašal.
Poskušal sem, a zaman. Neka neverjetno močna, a vendar
neomejeno blaga sila me je držala na mestu. Vedel sem, da sem
močan deček – ne tako kot Aram Mushegan, a vendarle zelo čvrst za
trinajstletnika. Vendar v mojih mišicah ni bilo več moči kot v mišicah
pravkar rojenega teleta.
Glas je ponovno spregovoril. „Demos, ali boš še kdaj podvomil v
mojo moč?“
„Ne, Gospod Jezus.“
Vprašanje je bilo ponovljeno trikrat. Trikrat sem odgovoril in
takrat se je sila, ki je bila vsepovsod okoli mene, nenadoma znašla v
meni. Občutil sem valovanje nadčloveške energije – kot da bi lahko
lebdeč odletel iz hiše in v Božji moči zaplul proti nebu. Občutil sem
kot da lahko na zemljo gledam iz višine, iz Božje perspektive, videč
vse človeške potrebe iz blagohotne višine, razumevajoč, da so moje
lastne že zadovoljene zaradi Njegovega posredovanja. Ves čas je On
šepetal mojemu srcu: „Demos, moč je rojstna pravica vsakega
kristjana. Sprejmi moč, Demos.“
Nenadoma je bilo jutro, zora. Zaslišal sem kose na dvorišču.
Zaprepaden sem obsedel. Slišal sem, kaj? Mnogo let je preteklo,
odkar sem slišal ptičje petje.
Skočil sem na noge. Počutil sem se čudovito, zdravo. Nase sem
vrgel obleko, bilo je po peti uri zjutraj. Oče in jaz naj bi ob pol šestih
prišla v staje k molži. Ko sem tega veličastnega jutra odprl vrata svoje
sobe, sem lahko slišal, kako spodaj, v kuhinji, cvrčijo jajca v ponvi.
Žvenket posode, pesem ptic, topot mojih lastnih nog po
opečnatih stopnicah, to so bili tisti zvoki, za katere nisem niti vedel,
da jih pogrešam. Pritekel sem v kuhinjo. „Oče! Mama! Jaz slišim!“
Ozdravljenje nikoli ni bilo popolno. Ko sva z materjo odšla k
zdravniku, je ugotovil, da je moj sluh devetdeset odstoten. Zakaj je
ostalo tistih deset odstotkov primanjkljaja, ne vem in se s tem tudi ne
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ukvarjam. Spominjam se, da sem kasneje v tem ponedeljku, ko sem
dokončal molžo, odšel v svojo zeleno katedralo. Koruza je bila visoka,
zrela za žetev. Usedel sem se na zemljo med dvema vrstama ter
odtrgal mlad storž koruze in grizljal mlečno seme. „Gospod,“ sem
rekel, „vem, da ko Ti ozdraviš ljudi, jih pripravljaš za neko posebno
delo. Ali mi boš pokazal delo, Gospod, ki si ga pripravil zame?“
Na začetku, ko so ostali dečki v razredu sanjali o tem, kako bodo
postali najboljši igralci basebala, sem si jaz želel postati prerok. Bil
sem, konec koncev, le malo starejši od dečka–preroka, ko je ta prejel
svoje videnje.
Leta so pretekla, a tega čudovitega daru nisem dobil.
„Prerokovanje bo odigralo pomembno vlogo v tvojem življenju,“ kot da
mi je Gospod govoril, „vendar ti sam ne boš prerok.“
Nekega dne pa se je zgodilo nekaj, kar me je navedlo, da sem se
vprašal, če ni moj dar ozdravljanje. Moja mlajša sestra Florence je
imela šest let, ko je v šoli padla ter si zdrobila desni komolec. Ko so
kirurgi in specialisti za kosti ter ortopedi zaključili svoje delo, so bili
prepričani, da bo Florence lahko ponovno uporabljala roko. Vendar
pa je komolec ostal ukrivljen in trd. „Ko bomo sneli mavec, pričnemo
s terapijo. Z mnogo potrpežljivosti se bo gibljivost izboljšala za deset
ali celo dvajset odstotkov, vendar pa je to največ, kar lahko
pričakujemo.“
Neke nedelje v cerkvi, kmalu po tem dogodku, sem ponovno
začutil topel dotik 'pregrinjala' na svojih ramenih. Ni mi bilo treba
vprašati, čigav dotik je to, niti kaj mi je storiti. Moral sem prekoračiti
sobo ter moliti za ozdravljenje Florencine roke.
Med tem ko so ostali tiho prepevali, sem vstal ter počasi odšel do
ženskega dela cerkve. Nagnil sem se k Florence, ki je sedela v zadnji
klopi, z roko, obloženo z mavcem. Toplina pregrinjala se je spustila po
roki navzdol v dlani.
„Florence,“ sem šepnil, „molil bom za tvojo roko.“
Njene velike črne oči so me resno gledale. Roke sem položil na
mavčno oblogo. Pravzaprav nisem veliko molil, samo stal sem tam,
čuteč, kako ogenj teče skozi moje roke in dlani v mavčni ovoj okoli
Florencinega komolca.
„Nekaj čutim,“ je šepnila Florence, „vroče je.“
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To je bilo vse. Občutek toplega pregrinjala me je v trenutku
zapustil in vrnil sem se na svoje mesto. Dvomim, da je več kot pet ali
šest ljudi opazilo, da se nekaj dogaja.
Čez nekaj tednov so mavec odstranili. Med večerjo je mama
opisala, kako je eden izmed specialistov položil roko na belo
nagubano kožo Florencine roke, prijel komolec z drugo ter poskušal
iztegniti poškodovano roko. Ko se je podlaket premaknila najprej v
raven položaj, potem naprej in še v krogu, se je na njegovem obrazu
pokazal izraz nejevere. „Odlično ...“ je ponavljal. „Zelo dobro! Bolje,
kot sem pričakoval. Veliko bolje! To je vendar … Kot roka, ki ni bila
nikoli zlomljena!“
Tako sem se, daleč na polju, nekega poletnega dne znašel v
molitvi, sprašujoč Gospoda, ali je tisti dar zame ozdravljenje. Spet kot
da sem prejel odgovor: „Seveda. Želim, da cela Moja cerkev to opravlja.
Videl boš veliko čudovitih ozdravljenj, nekatera se bodo zgodila tudi po
tvojih rokah, vendar Demos, tudi to ni Moje posebno delo zate.“
Bilo mi je sedemnajst let in bil sem dijak drugega letnika – moral
bi biti v četrtem, ampak dve leti sem izgubil zaradi gluhosti – ko je oče
kupil drugo kmetijo. Zdaj smo imeli dovolj prostora, da dvignemo
svoje silose, ter dovolj denarja, da kupimo stroje za avtomatsko
strojno molžo. Oče se je ukvarjal še z drugimi posli. Tako za nas kot za
ostale mlekarske kmetije je bil velik izziv, kako mleko dostaviti do
polnilnice. Tako je oče organiziral tudi prevoz mleka. Ko je videl, da je
cena šunke v Los Angelesu zelo visoka, je začel z vzrejo svinj, potem
pa še s pakiranjem mesa. „Gospod bo blagoslovil vsak tvoj podvig ...“
Zares je bilo videti, kot da je vse, česar se Izak, sin obljube, loti,
vnaprej določeno za uspeh.
Njegov uspeh je bil toliko bolj pomemben, saj je bilo to obdobje
velike krize zgodnjih tridesetih let. Oče mi je dal v upravljanje majhno
čredo in spomnim se učitelja, ki mi je pomagal s knjigovodstvom,
kako mi je otožno potožil, da s svojimi tridesetimi kravami zaslužim
več kot večina učiteljev v Downeyju.
Zdaj so se v naši hiši začeli zbirati politiki, poslovni ljudje in
funkcionarji in moja mama, skromna deklica iz Armenije, jih je
tedensko gostila in pripravljala večerje za mogočne in pomembne.
Bila je zares dobra kuharica in prav kmalu so njene dolme, kufte in
katahi zasloveli po celi južni Kaliforniji.
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Česar se najbolje spominjam v zvezi z mamino kuho, je to, da se
je, ne glede na to, koga je gostila, vedno enako potrudila. Brezdomci
so bili pogosti gostje v tem času in tudi oni so uživali enako
gostoljubje kot župan mesta Downey; najboljše posode iz porcelana,
srebrni noži in vilice, prt na mizi. Če ni imela pripravljene kake tople
jedi, je ponudila kaj drugega – meso, zelenjavo, domače pecivo –
pozivajoč človeka v svoji omejeni angleščini: „Sedi, sedi! Ne hiti pri
hrani.“
Mene je takrat vse bolj privlačila neka druga hiša. Kadarkoli me
je poslovna pot zanesla v vzhodni del Los Angelesa, sem našel
izgovor, da grem mimo nepravilne, rumenobele hiše Sirakana
Gabrieliana v aveniji Union Pacific 4311, v upanju, da se bo njihova
hči iznenada pojavila na vrtu. Razlog ni bil, da bi se z njo pogovarjal;
pogovori med dekletom in fantom, razen če sta bila zaročena, so bili v
armenski skupnosti še vedno nepredstavljivi. Vendar me je preprosto
biti v njeni bližini navdajalo z nepopisno srečo.
Poleg tega je bila tu vedno tudi nedelja, ki sem se je vnaprej
veselil. Nedelja, ko bo Rose Gabrielian, najčudovitejše dekle v cerkvi,
tista, ki so jo vsi mladeniči na skrivaj spremljali z očmi, sedela z
ostalimi dekleti na ženski strani cerkve.
Ime njenega očeta, Sirakan, je v armenščini pomenilo srce, in to
mi je bilo všeč. Podobno kot moj oče je tudi Sirakan začel iz nič.
Nekako je z veliko muko zbral sto dolarjev in enako kot oče kupil
konja in voz. Sirakan se je namesto prevoza sadja in zelenjave začel
ukvarjati z zbiranjem smeti. To je bilo zelo potrebno opravilo,
posebno ob prelomu stoletja, tako da je lahko prav kmalu kupil
drugega in potem še tretjega konja in vozove.
Sirakan in njegova družina so bili pravoslavni Armenci. Živeli so
blizu cerkve na Gless Street, in nekega dne je slišal vesele glasove, ki
so se razlegali skozi odprta okna. Teden za tednom je bilo tako in
Sirakan se je odločil pogledati, kaj se tukaj dogaja. Prav kmalu se je
tudi on pridružil skupnosti - ter skoraj izgubil življenje. Mnogi
armenski pravoverni kristjani so imeli binkoštnike za izdajalce
prastare očetovske vere. Videti nekoga, ki se je pridružil osovraženi
skupnosti, je bilo enako, kot da je mrtev.
Tako so se odločili, da ga zakopljejo.
Sirakan je nekega dne odšel proti mestnemu smetišču, kjer ga je
pričakala tolpa pravoslavnih vernikov. Zvezali so mu roke in noge ter
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ga odvlekli do luknje, ki so jo izkopali v peščeni zemlji. Vrgli so ga
vanjo ter nanj nametali že okoli pol metra smeti, ko je mimo prišla
skupina binkoštnikov. V splošnem pretepu, ki je sledil, se je Sirakanu
uspelo izkopati iz luknje.
Rad sem poslušal to zgodbo. Ravno tako sem rad poslušal o
njegovi svatbi. Ko je imel enaindvajset let, se je njegov oče odločil
vrniti v Armenijo, da si poišče ženo, kajti Sirakanova mati je umrla
nekaj let nazaj. Sirakan ga je zaprosil, naj tudi zanj pripelje nevesto.
Sirakanovemu očetu je v obeh primerih uspelo. Za sina je izbral
lepo trinajstletnico po imenu Tiroon Marderosian. Da so ji olajšali
vstop v Združene države, se je s Sirakanom poročila v njegovi
odsotnosti, s pomočjo očeta, njegovega pooblaščenca. Tako se je
odpravila na dolgo pot k svojemu soprogu, ki ga še nikoli ni videla.
Šele kasneje so sprevideli, kako je bilo vse vodeno po Božji
previdnosti. Nekaj tednov za tem so Turki napadli njen predel
Armenije. Dve nevesti sta bili zadnji osebi, ki sta živi zapustili svojo
vas.
Prihod Tiroone je bil verjetno eden izmed najnenavadnejših, kar
jih je kdaj doživela kaka mlada nevesta. Sirakan je pričakoval očeta in
obe nevesti šele naslednji dan. Vrnil se je z mestnega smetišča in
našel prestrašenega otroka, ki je stal sredi dnevne sobe. Prav hitro je
spoznal, da mora biti to njegova žena - in da je on od glave do nog
pokrit s smetmi in umazanijo.
„Stoj tu!“ ji je zaklical. „Ne premikaj se!“ Kot da bi dekle lahko
odšlo kam drugam. Kot strela je oddrvel v zadnji del hiše ter se čez
pol ure vrnil, dobro umit, počesan in odišavljen od glave do peta.
Sirakan 'srce' Gabrielian je podal svoj poročni nagovor mladi 'dami',
ki ji je zelo odleglo.
To sta bila Roseina starša, ki bosta prav kmalu zanjo iskala
ženina. Vendar ni na meni, da se neposredno obrnem nanje s prošnjo,
da bi se rad oženil z njihovo hčerjo. V mojem primeru, tako kot v
Sirakanovem, so bile družine tiste, ki so se morale prve sporazumeti.
Kako sem se tresel tisti večer, ko sem načel to temo. Bilo je
nekega junijskega večera leta 1932; vsi smo sedeli okoli mize v
jedilnici, vrata v predsobi so bila odprta, tako da je sveži zrak lahko
prišel v notranjost hiše. „Oče, veš, da mi je zdaj devetnajst let,“ sem
začel.
Oče si je obrisal usta ter odrezal še en kos govedine.
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„In,“ sem nadaljeval, „kmalu bom maturiral. Pomagam pri delu na
kmetiji. Tudi tebi je bilo devetnajst let, ko si se oženil.“
Vseh mojih pet sester je prenehalo jesti. Mama je vilice spustila
na mizo. „Ali gre za neko določeno dekle?“ je vprašala. „Da.“ „Ali je
Armenka?“ „Da.“ „Pomeni, da je kristjanka?“ „Oh, da. To je ...“ sem
začel, „to je ... Rose Gabrielian.“
„Ahaaa ...“ je rekla mama.
„A tako ...“ je rekel oče.
„Ohhh ...“ so v en glas rekle moje sestre.
Tako se je začel izpopolnjen, stoletja star obred tradicionalne
poročne ponudbe. Čeprav so se družine vsako nedeljo videvale v
cerkvi in si bile zelo blizu, je bilo potrebno najprej organizirati
'službeni' uradni sestanek. Po dolgotrajnem medsebojnem
dogovarjanju (mene seveda niso vprašali za mnenje) sta se mama in
oče strinjala, da bo Raphael Janoian, mož očetove sestre Siroon, prava
oseba za to delikatno nalogo. To je dober znak, sem si rekel, ker je bil
od šestih ljudi, ki so se oženili s šestimi očetovimi sestrami, on moj
najljubši stric. Imel je namreč v lasti veliko skladišče starih
avtomobilov. Iz teh sem si tudi jaz sestavil svoj prvi avtomobil. To
skladišče starih avtomobilov mu je omogočalo, da je bil dnevno v
stiku s trgovino za odpadke, ki so jo vodili Gabrielianovi.
Spominjam se, kako sem mu tekel naproti, ko se je pripeljal na
naše dvorišče, vračajoč se z uradnega srečanja s Sirakanom
Gabrielianovim. Vendar pa stric Janoian ni želel tako hitro preiti na
pogovor o poroki. V dnevno sobo je odšel zelo resen. Razmišljujoč je
sprejel ponujeno skodelico močnega sladkega čaja ter ga dolgo mešal.
„Torej, Raphaele,“ ga je oče pozval.
„Torej, Izak,“ mu je odgovoril stric Janoian, „dogovorili smo se za
sestanek. Gabrielianovi bodo počaščeni, če jih boste Shakarianovi
obiskali dvajsetega naslednji mesec.“
Dogovorjen sestanek! To pomeni, da niso takoj zavrgli moje
prošnje in to verjetno pomeni, da je Rose v vsakem primeru vsaj
pripravljena razmisliti o moji ponudbi. V glavi mi je kar razbijalo od
razmišljanja.
Končno je prišel dvajseti julij. Z rekordno hitrostjo sem zaključil s
svojimi dolžnostmi v staji ter se začel pripravljati. Okopal sem se in
stuširal in potem še enkrat okopal. S ščetko sem drgnil zobe, vse
dokler se niso svetili. Uporabil sem tudi sprej za dezinfekcijo ust. S
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ščetko sem čistil nohte, umazane od dela na kmetiji, vse dokler
ščetine niso začele izpadati.
Slišal sem očeta, kako je avto zapeljal iz garaže. Še zadnjič sem
tekel po stopnicah, da bi si zloščil čevlje, ki sem jih poprej namazal s
pasto, ter si dal obliž na rano, kjer sem se urezal, ko sem se že tretjič
bril.
„Demos!“ je z dvorišča zaklical oče, „kaj počneš? Ali hočeš biti
lepši kot Rose?“
Ukleščen med svoje sestre, na zadnjem sedežu avtomobila, sem
razmišljal, kako teh trideset kilometrov iz Downeyja in vzhodnega
dela Los Angelesa ni bilo nikoli tako dolgih. Končno smo se ustavili v
Aveniji Union Pacific 4311. Svečano smo odkorakali mimo lepo
urejenih gredic bazilike, peteršilja in drugih zelišč. Vrata so se na
široko odprla. Vsi so bili tam. Sirakan in Tiroon, Rosein starejši brat
Edward, strici, pratete in brezštevilni nečaki. In za njimi vsemi Rose v
poletni obleki v barvi njenega imena.
Nisem si je mogel dolgo ogledovati, saj so se po armenskem
običaju razdelili v dve med sabo izključujoči skupini - moški na eno
stran velike dnevne sobe in ženske na drugo. Od časa do časa sem
pogledal na drugo stran, kjer je sedela Rose in moje sestre in se
spraševal, o čem se dekleta pogovarjajo. Rose je bila stara toliko kot
moja sestra Lucy. Spraševal sem se, ali se bom lahko kdaj tako
sproščeno pogovarjal z Rose, kot se zdaj z njo pogovarja Lucy.
Nisem prisostvoval resnemu pogovoru, ki se je odvijal na dveh
velikih udobnih stolih, primaknjenih bliže drug k drugemu, med
mojim očetom in Sirakanom. Ne glede na to, o čemer sta se
pogovarjala, sta bila oba videti zadovoljno; na vratih je gospod
Gabrielian rekel mojemu očetu: „Vaše sporočilo bom prenesel Rose.“
Čez dva tedna je stric Janoian izročil odločilen odgovor: Rose se
bo poročila z menoj.
Sledilo je pet slavnostnih večerij, s katerimi se je v nevestini hiši
slavil njen pritrdilni odgovor da. To so bili veseli večeri, polni petja,
hrane, pogovorov ter vzajemnih čestitk, ker se med Armenci ne
poročata dva posameznika, ampak dve družini.
Nekega večera je imela Rose koncert na klavirju in moje srce je
bilo polno ponosa, ko sem gledal njene spretne prste, kako se gibljejo
po tipkah. Jaz sem svoj čas imel pouk violine, vendar sem prenehal v
soglasju z mojim učiteljem ter bližnjo okolico. Florence je nasledila
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tako violino kot učne ure, tako da je tudi ona, čeprav ji je bilo šele
osem let, igrala za obe zbrani družini. Njena gibka roka je ljubko
objemala prelep les violine.
Naslednji dan je sledila podaritev 'daru' tradicionalnega fanta
dekletu, kar je simboliziralo njun nov odnos. V mojem primeru je bila
to ročna ura, obložena z diamanti. Darilo so zopet izbrali moji starši,
moja pa je bila dolžnost, da ga predam na drugo stran sobe, kjer so
sedele ženske, ter uro zapnem okoli Roseinega zapestja. V nenadni
tišini, ki me je zalotila ter pod pritiski pogledov, ki so mi sledili, so
moji prsti odreveneli. Najprej nisem mogel odpeti zaponke, potem pa
je še zapeti nisem mogel. S hrepenenjem sem se spomnil delavnice za
popravilo različnih strojev, kjer sem lahko odpel in pričvrstil
katerikoli del, brez veliko razmišljanja in celo z zaprtimi očmi.
Končno je Rose vešče pritrdila jermenček namesto mene.
Seveda so morali najini starši sprejeti še nekatere odločitve, kot
kje in kdaj bo poročno slavje. Vsi so se strinjali, da je cerkev v Gless
Street premajhna za stotine ljudi, ki bodo prišli - in poleg tega bi
prijatelji in sorodniki iz ortodoksne cerkve prej umrli, preden bi
vstopili v to zgradbo. Ne, poroka bo po tradicionalni navadi v ženinovi
hiši, slavje po poroki pa na dvojnem teniškem igrišču na zadnjem
dvorišču.
Kar zadeva datum, so Gabrielianovi zaključili, da bodo čakali vsaj
leto dni. Časi so se od takrat spremenili, so pojasnili, ko se je moja
mama poročila pri petnajstih in Roseina pri trinajstih. Žena mora biti
dandanes zrela, da lahko vzgaja družino. Morali smo počakati, dokler
Rose ni bilo šestnajst let.
Vse dokler so potekali pogovori in se sprejemale odločitve o
najini prihodnosti, sva si Rose in jaz lahko izgovorila najine prve
skupne besede. Po tradiciji bi moral ta trenutek priti šele po koncu
uradnega sestanka, ki je sledil zaroki in na katerega bi bilo
povabljenih še več daljnih sorodnikov in prijateljev. Ti družinski
sestanki so bili le priprava.
Četrtega večera tega nisem več prenesel, vstal sem, prepuščajoč
tradicijo drugim.
„Gospa Gabrielian,“ sem rekel preko množice glav, „ali lahko
govorim z Rose?“
En strašljiv trenutek je Tiroon Gabrielian v tišini strmela vame.
Potem pa je, odkimavajoč z glavo v znak negodovanja proti obnašanju
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današnje mlade generacije, Rose in mene odpeljala v drugo sobo, tam
postavila dva stola z ravnim naslonjačem drug ob drugega na sredino
sobe, in odšla ter naju pustila sama.
Prvič v najinem življenju. Iznenada so me zapustili vsi lepi
govori, ki sem si jih pripravil. To so bila vrhunska dela, ki bi moje
občutke izražala v najboljši armenščini, ker Sirakan Gabrielian,
vznemirjen zaradi nove 'holivudske norije' tega mesta, ni dovolil, da
se pod njegovo streho govori angleško. Nameraval sem ji povedati, da
je ona najčudovitejše dekle na svetu in da se bom celo življenje trudil,
da jo osrečim. Vendar pa se nisem mogel spomniti niti ene besede,
tako da sem obsedel nem, kot da bi bil omamljen. Končno - na mojo
grozo - sem izdavil besede: „Rose, vem, da Bog želi, da sva skupaj.“
Na moje presenečenje so se njene sijoče rjave oči napolnile s
solzami. „Demos,“ je zašepetala, „celo življenje sem molila, da bodo to
prve besede moškega, s katerim se bom poročila.“
- - - - Tri tedne kasneje smo imeli uradni sestanek, na katerem je
nevesta prejela prstan. Skupaj smo odšli v draguljarno, da ga izberem.
Seveda nas je spremljala velika skupina sorodnikov. Še vedno se
spominjam, da je bilo trgovki ime gospa Earhart, pogovarjali smo se o
njeni hčerki Ameliji, ki je nedavno tega sama preletela Atlantski
ocean. Videl sem Rose, kako gleda čudovit mali diamant na eni izmed
polic, vendar pa je moja mama izbrala drugega. Nikoli niti enemu
izmed nas ni padlo na pamet, da bi podvomil v njeno odločitev.
Zaročna zabava je bila pravzaprav večerja za tristo ljudi, ki je bila
pripravljena v prodajalni mešanega blaga, ki je pripadala
Gabrielianovim. Po tem mi je bilo dovoljeno obiskovati Rose,
kadarkoli sem želel, kar je pomenilo vsak večer, razen kadar sem
moral delati. Takrat sem običajno prinesel mamino baklavo, izrezano
v obliki diamanta, ali pa shakar lookom.
Ko se je približevalo drugo leto, so mama, Rose in sestre vse
pogosteje odhajale po nakupih. Po tradiciji ženinova družina kupi
garderobo za nevesto; za nakup torbice ali klobuka je potrebnih vsaj
pet ali šest obiskov trgovin. Dve Roseini najljubši stvari, ki jih je
kupila, sta bili obleka kostanjeve barve in ustrezni čevlji. V armenski
skupnosti so samo poročene ženske nosile obleke temne barve; Rose
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je bila prepričana, da bo od tistega trenutka ko jih obleče, videti pet
let starejša.
Poročila sva se šestega avgusta leta 1933. Tega dne se je ves
Shakarianov klan odpeljal v vzhodni del Los Angelesa, da bi 'nevesto
pripeljal domov'. Glede na to, da naj bi bil glavni obrok tega dne
večerja, so nam Gabrielianovi postregli popolno kosilo, 'le pet glavnih
jedi', kar je bilo po armenskih standardih le za prigrizek. Nato sta se
obe družini v koloni petindvajsetih avtomobilov, okrašenih s cvetjem,
odpravili v Downey.
Doma je ograja teniškega igrišča izginila pod kaskadami cvetja.
Od preostanka dne se spominjam le posebnih trenutkov: dolge
svetlosive brade pastorja Pemmeana, ki je poskakovala gor in dol, ko
je bral prastaro armensko besedilo, žica, na kateri so bile obešene
žarnice, razpete med palmovimi drevesi, in natakarjev v belih
oblekah, ki so se upogibali pod težkimi pladnji s shish kebabom in
tradicionalno poročno pilavo iz datljev in mandljev, ki jo je mama
pripravljala več dni.
Spominjam se, da smo imeli petsto gostov in da je vsak izmed
njih napisal pesem v armenščini, ki jo je pred vsemi prebral ter za to
prejel velik aplavz. V glavi se mi je vrtelo od utrujenosti in Roseine oči
so bile solzne, ker je bila že od jutra obuta v ozke bele čeveljce.
Ko smo stali v neskončni vrsti ter pospremili prijatelje ter
sorodnike, sva se zavedala ene stvari. Rose in jaz sva bila končno,
popolnoma, nepovratno, za vedno poročena – v najbolj armenskem
pomenu besede.
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3. POGLAVJE

TEMPIRANA BOMBA
Tradicionalni običaj pomeni, da smo se ga držali brez prigovorov
– da nevesta in ženin prvo leto ali dve skupnega življenja preživita pri
moževi družini. Senca, ki je v tem obdobju zasenčila našo veliko hišo
v španskem stilu, je bila bolezen moje sestre Lucy. Ko ji je bilo enajst
let, je imela nesrečo. Dobila je udarec v prsni koš, tako da se je zdaj
vedno bolj pritoževala, da težko diha. Noben zdravnik in nobena
molitev ni zalegla, da bi Lucy trajno ozdravela. „Zakaj, Bog,“ sem
nenehno spraševal. „Zakaj si ozdravil Florencino roko, ne ozdraviš pa
Lucyjinih pljuč?“
Rose in jaz sva še živela pri mojih starših, ko se nama je v
oktobru 1934 rodil najin sin Richard. Takoj smo poleg hiše mojih
staršev začeli graditi novo. Naslednjih nekaj let je bilo za mlekarstvo
zelo zahtevnih. Pa vendar je celo v času krize posel cvetel bolje, kot si
je oče predstavljal, ko je še delal v prahu proizvodnje konjske opreme
ter vodil Jacka, vozeč poln voz zelenjave in sadja. Bili smo že največja
kmetija mlečnih proizvodov v Kaliforniji, oče pa je želel, da
postanemo največja na svetu. Rekli so nam, da nikjer na svetu ne
obstaja kmetija s tri tisoč kravami. To je postal naš cilj.
Poleg teh sanj so obstajale še druge. Povečali naj bi število
kamionov za prodajo mleka. Ob tistem času smo jih imeli tristo. S
petsto kamioni bi lahko oskrbeli celotno Kalifornijo. Lahko bi jih
uporabljali še za prevoz krme in skladiščenje v silose ter za prevoz
svinj in krav do klavnic. Te ambicije so vrtoglavo naraščale. V Ameriki
ni bilo stvari, ki je marljiv in praktičen Armenec ne bi mogel narediti.
Prevzel sem nase odgovornost, da poskrbim za izgradnjo
objekta, imenovanega 'Reliance Number Three' (v prevodu Zaupanje
številka tri, op. prev.), tretjega dela naše mlekarne, s katero bi naše
kapacitete dosegle tri tisoč krav mlekaric. Kupili smo zemljišče
velikosti 160 hektarov in začel sem z izgradnjo zgradbe, silosa,
moderne staje in mlekarne, v kateri je mleko od krav teklo v
steklenice, ne da bi se ga dotaknila človeška roka.
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Vsake toliko časa sem se na trenutke vprašal, ali ima Bog še
vedno tisti načrt za moje življenje, za katerega sem bil prepričan, da
ga ima, ko sem bil še deček. Res pa je bilo, da Bog ni bil več v središču
mojega življenja. Seveda smo še vedno vsako nedeljo obiskovali
cerkev na Gless Street in mali Richard je poskakoval na zadnjem
sedežu. Če sem bil pošten do sebe, sem moral priznati, da je on res
postal središče mojih misli in energije. Res ni bilo nič neobičajnega, če
sem z delom začel ob sedmih zjutraj in končal ob enajstih zvečer.
Leta 1936 sem začel z novim projektom - proizvodnjo umetnih
gnojil in potem sem pogosto cele noči presedel za svojo pisalno mizo.
Še celo, ko sem molil, so bile moje molitve osredotočene na ceno
detelje ali na porabo bencina za naše kamione. Na primer, nekatere
najpomembnejše: izbor najprimernejše govedi za razplojevanje.
Kakovosten bik je celo takrat, sredi tridesetih let lahko dosegel ceno
15.000 dolarjev. Vendar je bil navkljub takšni ceni, podprti s
pedigrejem in modro pentljo, nakup takšnega bika tvegan. Ni se
vedelo, ali bo žival svoje kakovostne lastnosti prenesla na potomstvo.
Med tisoč biki se najde morda le eden, ki lahko to konstantno naredi.
Tako sem molil, obkrožen s prahom in ropotom javne dražbe:
„Gospod, ti si ustvaril živali. Ti poznaš vsako celico in žilico. Pokaži
mi, katerega bika naj kupim.“ Velikokrat sem izbral najmanjšega
mladega bika in ga videl zrasti v čudovitega plemenskega samca, iz
katerega je prišlo mnogo šampionov.
Svoja binkoštna prepričanja sem uporabljal tudi v hlevih.
Velikokrat sem polagal roke na vročična teleta ali na kravo, ki je
skotila v velikih mukah ter videl, kako veterinar začudeno strmi, ko je
molitev pomagala, kjer on ni mogel.
Da, še vedno sem veroval. Beseda Zaupanje je v imenu našega
podjetja pomenilo zaupanje v Boga, in mi smo se nanj opirali vsak
dan. Samo zdelo se mi je, da jaz kar naprej le prejemam in zelo malo
dajem.
Zaradi tega sem bil zelo zmeden, ko sem slišal prerokbo, ki je bila
izrečena meni in Rose.
Milton Hansen je bil pleskar v času, ko nihče ni pleskal svoje hiše.
Visok, suhljat, plavolas Norvežan je imel več kot le en razlog za žalost
in bolečino, vendar je bil eden izmed najbolj radostnih ljudi, kar sem
jih kdaj spoznal. Vedno smo vedeli, da prihaja na obisk, saj smo ga
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lahko že od daleč slišali, ko se je s pesmijo na ustih bližal naši hiši. Pel
je s polnimi pljuči.
Nekega večera, ko sva z Rose sedela v najini mali dnevni sobi z
Miltonom, je on nenadoma vzdignil svoje dolge roke ter se pričel
tresti. Pripadal je posebni skupini binkoštnikov, da je, ko se je nanj
spustil Duh, zaprl oči, dvignil roke in spregovoril z globokim glasom.
Rose in jaz sva bila ’izbrani posodi’, je takrat zagrmel. Bila sva
’vodena, korak za korakom.’
„Razmišljajta o Božjih stvareh,“ je rekel Milton s svečanim
glasom. „Stopila bosta skozi mestna vrata in nihče jih ne bo pred
vama zaprl. S poglavarji sveta bosta o svetih stvareh govorila po
celem svetu.“ Pogledal sem Rose in videl, da je prav tako zaprepadena
kot jaz. Pomembni državniki? Potovanje po svetu? Niti Rose niti jaz še
nisva prestopila meje Kalifornije. S triletnim otrokom in še z enim na
poti so bila naša upanja in načrti zgrajeni izključno okoli najine male
družine.
Milton je prepoznal izraz na najinih obrazih. „Ljudje, ne krivite
mene,“ je rekel s svojim običajnim prijaznim glasom, jaz samo
ponavljam, kar mi je Gospod povedal. Tudi jaz tega ne razumem.“
Če se ne bi zgodilo še nekaj nenavadnega, bi na to Miltonovo
prerokbo gotovo pozabil. Po nekaj dneh, sledeč nenavadnemu
občutku, sem nepričakovano prišel na tedensko bogoslužje v neki
cerkvi, ki je bila v delu mesta, v katerem poprej še nisem bil. Na koncu
pridige so dali poziv za prejem molitve. Mogoče zato, ker sem se
zavedal, da moje duhovno življenje ni takšno, kakršno naj bi bilo, sem
odšel naprej ter pokleknil na tla. Pastor je šel po vrsti ter polagal roke
na vsakega klečečega človeka. Ko je prišel do mene, je rekel z glasom,
ki se je razlegal po vsej cerkvi.
„Sin moj, ti si posoda, izbrana za posebno delo. Jaz te usmerjam.
V Gospodovem imenu boš obiskal visoke državnike v mnogih delih
sveta. Ko boš prišel v neko mesto, ti bodo vrata odprta in nihče jih
pred tabo ne bo mogel zapreti.“
Nekako negotov sem se dvignil na noge. Kako neverjetne
podrobnosti. Ta pridigar me nikakor ni mogel poznati, niti Miltona
Hansena. Ali je vendarle mogoče, da mi sam Bog pošilja sporočilo? A
tako težko doumljivo. „Razmišljaj o Božjih stvareh,“ je rekel Milton.
Vedel sem, da je to zdrava teologija. Ravno tako sem vedel, da je bil
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moj razum, čeprav sem se zelo trudil, veliko bolj navajen osredotočiti
se na stvari, ki so bile v povezavi z družino Shakarian.
Naslednje leto je naši družini prineslo dva pomembna dogodka.
Prvi je bil rojstvo najine hčerke Geraldine oktobra 1938. Drugi,
naslednjo pomlad, pa je bil smrt moje sestre, ko je bila stara le
dvaindvajset let. Bila je isti letnik kot Rose! Najčudovitejša od mojih
sester, prelepo čustveno dekle, katere sanje so bile – kar je bilo v
tistih časih nenavadno za armensko dekle - da bi postala učiteljica. V
Whittier Collegu, ki ga je obiskovala, je bil na dan njenega pogreba
prekinjen pouk v znak časti, kakršne do takrat še nihče ni prejel.
Prvič po nekaj letih sem se zopet vprašal nekaj pomembnih vprašanja
- zakaj smo vendar tu? Kaj je smisel smrti? In življenja?
Opazoval sem prijatelje in sorodnike, ki so bili zbrani v Gless
Street, na tradicionalnem pogrebnem obredu in razmišljal o teh
vprašanjih. Smrt med Armenci je klic za vse sorodstvo, da se zberejo,
od najbližje družine, do stricev in tet, do tretjega kolena. Po pogrebu
nas je tradicija obvezovala k svečani večerji. V Armeniji, kjer so
sorodniki oddaljeni tudi do dvesto kilometrov in potujejo tudi prek
hribovitih predelov, je bil tak obrok neizogiben. Tukaj v Kaliforniji pa
je pogrebna večerja postala zakrament družinske enotnosti.
Sedel sem poleg očeta, ki je bil na čelu dolge mize, postavljene v
cerkvi, ter gledal na drugi konec, kjer je sedela mama. Tam je bila tudi
Rose s hčerko Geraldine v naročju. Štiriletni Richard je sedel poleg
nje. Stric Magardich Mushegan je umrl pred nekaj leti, tako je poleg
Rose sedel Magardichev sin Aram, poleg njega pa njegov sin Harry. Tu
so bile tudi očetove sestre, vseh šest z možmi in moje štiri preostale
sestre. Ruth, Grace in Roxane s soprogi in svojimi družinami. Celo
Florence, sem opazil, je bila s svojimi petnajstimi leti po armenskih
standardih že odrasla ženska. Za ostalimi mizami v sobi so sedeli
brezštevilni nečaki, nečakinje in priženjeni sorodniki.
Vsak izmed nas je materialno uspeval. To so bili močni ljudje,
ponosni in čvrsti, z velikimi trebuhi; ženske so bile oblečene v šuštečo
črno svilo. Razmišljal sem o prerokbi, ki je vsako izmed teh družin
prinesla v to zemljo izobilja. „Jaz te bom blagoslovil in napredoval boš,“
je Bog obljubil tam v Kara Kali. Gledal sem naokrog in videl izpolnitev
te obljube.
Vendar pa je obstajal še drugi del prerokbe: „Tvoji potomci bodo v
blagoslov narodom.“ Ali izpolnjujemo tudi ta del? Ali smo bili komu v
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blagoslov? Na nek način da, vsekakor. Vsi ti so dobri sosedje, delavci,
dobri delodajalci. Vendar ... ali je to vse?
„To ne more biti vse,“ sem rekel Rose, ko smo se vrnili nazaj v
Downey. „Vem, da nas Bog kliče, da storimo nekaj več za druge ljudi.
Samo ne vem, kaj.“
Tako sem naslednjih nekaj mesecev resnično začel obračati
pozornost na ljudi, s katerimi sem delal vsak dan. Bilo jih je veliko. Ne
le naših delavcev v stajah, ampak tudi prodajalcev žita, voznikov
kamionov, dobaviteljev steklenic ... Odkril sem nekaj, kar me je
presenetilo.
Ti ljudje niso nikoli govorili o Bogu.
Tega nisem uspel takoj razumeti. Bog je bil zame enako resničen
... kot Rose in otroci. On je bil del vsakega trenutka vsakega dne. Na
nek teoretičen način sem seveda vedel, da obstajajo ljudje, ki ga ne
poznajo. Tja je šla nabirka za misijon - na otoke nekje v Tihem
oceanu.
Vendar pa to, da tu, v Los Angelesu, kjer je na vsakem vogalu
cerkev, obstajajo odrasli ljudje, ki ne verujejo. To je bilo nekaj, kar mi
do sedaj sploh ni padlo na pamet. In zdaj, ko sem se tega zavedel, kaj
naj storim?
Neke noči sem molil in med molitvijo se mi je pred očmi
prikazala zastrašujoča podoba. Predstava se je odvijala v Lincoln
Parku. Velik odprt prostor, z mnogo trave in dreves, dvajset
kilometrov oddaljen od Downeyja, kamor smo pogosto zahajali na
piknike. Ob nedeljah se tam lahko zbere do štiri tisoč ljudi, sedeč na
odejah po celem parku. Na sliki v mojih mislih pa sem se sam povzpel
na oder med njimi ter vsem govoril o Jezusu.
Naslednjega jutra, namesto da bi se po dobrem spancu misel
razpršila, se je ta neverjetna ideja še vedno motala po moji glavi. Ko
sem si zavezoval kravato, sem to omenil Rose.
„Draga, kar naprej si predstavljam ta nenavaden prizor, kjer
govorim množici ljudi ...“
„... v Lincoln Parku!“ je zaključila namesto mene.
Obrnil sem se proti njej, s prsti še vedno v vozlu kravate.
„Jaz sem razmišljala o isti stvari!“ je rekla. „Nisem se mogla rešiti
te misli. Vendar pa se mi je zdela tako nenavadna, da ti je nisem
hotela omeniti.“
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