PRVI SHOD KRISTJANOV
Po treh skupnih srečanjih z navdušenimi sodelavci inženir Andrej med običajnim poletom z dolgim transparentom na repu oglašuje, da bo v nedeljo
ob deseti uri dopoldne shod kristjanov ob razvodju
mestne reke. Priseljenci in staroselci kar ne morejo
verjeti, da verski shod propagira kitajski pilot. In, kar
tri večere zapored in v soboto dopoldne!
Nedelja se ponudi z lepim vremenom. Že pol ure
pred začetkom je ozvočeni prostor skoraj poln. Prostovoljni redarji z belimi trakovi na rokah skrbijo za
red in želeno tišino. Profesor Mojca s prijateljicami
na odru z belim prtom prekrije oltar, namesti lepo
ikebano s pomladnim cvetjem, cvetočimi breskvinimi vejicami in dva svečnika s svečama. Fantje v
enakih črnih hlačah, belih srajcah s svetlo modrimi
kravatami in v črnih suknjičih prinesejo na oltar kelih s pateno in šest ciborijev s hostijami za obhajilo
vernikov. Na stojalu – ambonu sta že liturgični knjigi,
berila in prošnje vernikov.
Pater Andrej se končno dvigne izza zaslona zasilne spovednice, odide k oltarju, si nadene mašno
oblačilo in pristopi. Z nasmehom se ozre po množici. - Prisrčno pozdravim vse, ki verujete v Kristusa,
božjega Sina, ki ste krščeni ali se šele pripravljate na
krst. Pozdravim tudi vse, ki Boga iščete in želite biti
srečni v tem in v večnem življenju!
Množica vzvalovi. - Ali je ta skrivnostni Kita19
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jec, inženir, pilot in slikar – res duhovnik katoliške
Cerkve? Kdo bi si mislil! In pater Andrej začne mašni
obred: - V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha! Amen! Gromko odvrne ljudstvo.
- Gospod z vami! Naše srečanje z evharističnim
Kristusom naj bo iskreno in plodno. Zato se pokesajmo za vse, kar smo v življenju ali od zadnje spovedi pogrešili zoper ljubezen do Boga in bližnjega, pa
tudi, kar smo dobrega opustili. Spovem se... Mašnik:
- Gospod, odpusti nam naše grehe... Slava Bogu na
višavah... Glasbenik ob manjših elektronskih orglah
intonira, pevci, zbrani ob njem, pa zapojejo nekdaj
znano pesem K tebi, Bog in naš Gospod,...Po glavni
prošnji inženir Gorazd in profesor Mojca razločno ter dovolj glasno prebereta berili. Uvod in konec
evangelija mašnik zapoje, besedilo odrecitira. Med
nagovorom utihne vse, razen ptic in nekaj malčkov.
- Dragi bratje in sestre! Minulo stoletje je pokazalo, kam privede človeka, narode po Adlerju nebrzdana težnja po moči in uveljavitvi. Dvajseto stoletje z
vojnami in revolucijami je tragično krvavelo in zapustilo stomilijonske žrtve. A Freudova ugotovitev,
da človeka bistveno žene spolni nagon, je – po materializmu, vodečem v razbrzdanost, - usodno zredčil rojevanje otrok in povzročil neštevilne ločitve zakoncev, kar je privedlo v razpad družine. Steroidne,
protispočetne pilule so – po predvidevanju in opozarjanju nekdanjega papeža Pavla VI. z okrožnico
20
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Humanae vitae, o načrtovanju družine – feminizirale
moške in povzročile neplodnost. Bog pa rad dopusti
življenjski prostor tistim, ki hočejo živeti.
Tretji dunajski Jud in psihiater, dr. Viktor Frankl
pa je po hudih življenjskih preizkušnjah spoznal, da
ljudi, zlasti v času blagostanja in duhovne plitkosti,
muči občutek bivanjske praznote; zato jih je treba
zdraviti z življenjskim smislom. A najvišji smisel je –
Bog...življenje po božji volji...Božji Sin, naš Gospod
Jezus Kristus je stopil v ta svet in nas odrešil greha in
večne smrti. Njegov apostol Janez je zatrdil: »Bog je
svet tako ljubil, da je dal svojega edinega Sina, da bi
se nihče ne pogubil, ampak imel večno življenje«.
Kristus nas tudi danes vse vabi: »Nisem prišel
iskat pravičnih, ampak grešnike, da se spreobrnejo«...
In: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni.«
In spet: »Povem vam, v nebesih bo večje veselje nad
enim grešnikom, ki se spokori...« Kliče nam: »Pridite
k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom
poživil.« In še: »Vzemite moj jarem nase..« - Jarem
pomeni Božje zapovedi in življenje po evangeliju. To
breme je napor, zato tudi pravi: » Moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.« Seveda z Njim v molitvi
in evharistiji...Naroča nam tudi: »Bodite sveti, bodite
popolni, bodite usmiljeni, kakor je vaš Oče v nebesih.«...«Odpuščajte in vam bo odpuščeno.« In zopet:
»Vse, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite njim
tudi vi«...
21

Nova Emona notranjost.indd 21

16. 08. 2018 09:20:12

Jezus Kristus, ki živi pri Očetu, a tudi v svoji
Cerkvi, nas neizmerno ljubi in nam želi pravo srečo.
Zato vabi vse, naj hodimo za Njim: »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje«. Amen.
Jasne, že tudi pozabljene besede, prenikajo v duše
in v nemirna, iščoča srca.
Ob spremenitvi kruha in vina v Jezusovo rešnje
Telo in Kri zazvončklja več manjših zvončkov, veliko glav se skloni v počastitev. Pred obhajilom pater
Andrej opozori: Vzhodna Cerkev s klicem »svjataja
svjatim!«, jaz pa povabim: »Kdor je krščen v katoliški
ali pravoslavni Cerkvi in veruje v Kristusovo navzočnost v posvečenih hostijah ter ima urejen zakon po
cerkvenih določbah – naj pristopi k obhajilu!...Drugi

22

Nova Emona notranjost.indd 22

16. 08. 2018 09:20:12

so deležni posebnih milosti in blagoslova za še večje
zbližanje z Jezusom.
Mašnik z Gorazdom, Klemenom, Mojco in še
drugimi animatorji obhajajo vernike, medtem ko
verniki ob spremljavi orgel pojejo evharistične pesmi. Večkrat nebo zakrijejo visoki oblaki nimbusi, da
sonce ne slepi in ne pripeka preveč. Pred razhodom
še zadoni: »Marija, skoz’ življenje...«
Pater Andrej in sodelavci se s številnimi verniki
rokujejo in pozdravljajo: - Na svidenje! Ljudstvo se
nerado razhaja, doživetje je premočno, da bi ga takoj razvodenil velemestni utrip. Redarji in drugi pomočniki delijo udeležencem kekse in osvežilno pijačo, vodstvo pa se z Mojčinimi starši v bližnji gostilni
zbere k obedu in skuša pretresti dobre in slabe strani
shoda. Pri naslednjem bo vse potekalo še bolje.
Ginjena prof. Mojca se posebej zahvali p. Andreju: - Bog vas je privedel in vas vodi.
- Da, a glavno pripravo ste izvedle ve, dekleta, in
fantje, animatorji. Hvala vam!
Ta večer barviti laserski snop pozdravi: CHRISTE
– VENI!
A inženir p. Andrej sluti, da Satan ne bo kar mirno gledal, kako krščanska skupnost narašča. Zato se
pred spanjem v kapelici na kolenih priporoči Svetemu Duhu, naj ga razsvetljuje in vodi.
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