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Spoštovani gospod Mario,
cenjena gospa Klara,
namenil sem se, da vama napišem pismo. Da,
prav pismo, kakor smo ga pisali nekoč, čeprav
si danes lažje sporočamo preko e-maila, sms,
po raznih social networkih. Morda ker sem še
nekoliko “po starem” ali ker ima pismo tudi
čutno oprijemljivost, saj ga lahko prebiramo še
in še, ga lahko nosimo v žepu ali v torbici, ga
lahko tudi zavržemo ali pa postane privlačen kos
papirja, h kateremu se lahko vračamo.
Pišem prav vam. Vam, ki ste verjetno tisti gospod, star približno šestdeset let, ki ga večkrat
vidim zamišljenega in pozornega v zadnji klopi, ko vodim sv. mašo v stolnici. Videl sem vaše
roke, ko ste pristopili k obhajilu: žuljave, kmečke
roke, gotovo prihajate s podeželja. Morda pa ste
tisti drugi, mlajši moški, star okrog petdeset
let, vedno lepo oblečen. Nekoč sem vas prestrigel na vlaku, imeli ste veliko usnjeno torbo.
Pozdravili ste me s pogledom. Menim, da ste
odvetnik; to sem razumel, ko sem poslušal dele
vašega pogovora s strankami (oh, zasebnost na
prenatrpanem vlaku…). Morda pa ste tisti oče,
star okrog štirideset let, ki sem ga večkrat opazil v eni izmed župnij, kjer pogosto mašujem
ob nedeljah: velikokrat ga spremlja žena (tako
vsaj mislim), mama, nekoliko mlajša od njega
(zdi se mi, da sem jo nekoč srečal v bolnišnici,

Komu je
naslovljeno
to pismo?
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verjetno je bolničarka...). Oče in mama desetletnega otroka, ki včasih ministrira pri maši, in
štiriletne deklice, ki včasih uide iz klopi in se
postavi sredi cerkvene ladje, prepričana, da je
»princesa« cerkve...Vi ste lahko tista mama ali
tudi tista starejša oseba – osemdeset let, mislim,
morda tudi več (toda o »gospeh« ni vljudno niti
pomisliti o njihovi starosti...) – ki ste vedno
prisotna pri maši: klobuček tudi poleti, dragocena verižica okrog vratu, torbica vintage (zdi
se mi, da pravimo tako)....prababica. Ali morda
tisto dekle, nekaj čez dvajset, ki prihaja k maši
ob nedeljah zvečer. Mislim, da je univerzitetna
študentka, ki prihaja od drugod: včasih – vlak je
verjetno zamudil...- pride k maši s trolley-em v
roki.
Nedeljski
šofer...
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Zakaj sem se namenil pisati prav vam? Ker
ste “nedeljski kristjan ali kristjanka”. Ni nič
ironičnega v tem in še manj žaljivega v tej oznaki. Seveda se ne ujema s tisto o “nedeljskem
šoferju”. Zelo dobro se spominjam, ko sem kot
mlad fant radovedno opazoval nedeljske manevre našega soseda, ki je stanoval nekaj nadstropij
pod nami (takrat sem živel v Milanu). Ob nedeljah je redno stopil skozi glavna vhodna vrata
okrog devete ure in šel pod krošnje dreves na
drevoredu, kjer je bil parkiran njegov avtomobil, pokrit s sivim platnom, na katerem je bila
z barvo napisana številka avtomobila (proti tatovom). Spravil je platno, ga vrgel v prtljažnik,

površno pobrisal prah s svetlikajoče se karoserije, na kateri so izstopali kromirani okovi (takrat
so bili avtomobili izdelani tako), si nadel polodprte preluknjene rokavice, nemogočo čepico
svetle barve in se usedel na šoferjevo mesto;
prižgal je motor, počakal, da se je ogrel, nastavil v prvo prestavo, seveda ne brez hreščanja, se
nepričakovano podal na drevored, sredi prometa, ter nadaljeval vožnjo s hitrostjo nekoliko več
kot 30km na uro. Spremljale so ga jezne kletvice
drugih, ki ga niso mogli nikakor prehiteti….
Ne, “nedeljski kristjan” ni kristjan drugega
razreda, malce neroden in nepreviden kot “nedeljski šofer”. “Nedeljski kristjan” je kristjan, ki
redno ali skoraj redno prihaja k maši in nima posebnih zadolžitev v cerkvenem občestvu (torej
ni bralec, katehist, prostovoljec Karitas, izredni
delivec obhajila, član župnijskega sveta…), je pa
kristjan v vsakem oziru. Ob urejanju statističnih
podatkov ga je celo najlažje prepoznati in ga
najbolj uporabljajo ob raziskovanjih o verskem
stanju v družbi. Podatek, ki že leta kaže na stalen
padec, posebno če vzamemo v roke statistične
raziskave, ki se ne opirajo na izjave vprašancev,
pač pa slonijo na dejanski prisotnosti, odkriva:
v Italiji je sedaj približno 20% prebivalcev, ki
dejansko prihaja k maši (ne taki, ki rečejo, da
bodo šli in potem ne uresničijo namere). Vsekakor je to število pomenljivo in zasluži pozornost.

Nedeljski
kristjan
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Pismo brez
posebnega
namena

Moram poudariti, da govorim o tej pozornosti popolnoma “neprizadeto”: le bodite mirni,
gospod Mario, bodite mirna, gospa Klara, nimam namena, da bi vas povabil, da postanete
bralec, član župnijskega sveta, katehist, sodelavec v sprejemnem centru Karitas, zakristijski
pomočnik ali eden od tolikih sodelavcev – na
srečo – v naših župnijah. Vem, da župniki stalno iščejo take sodelavce in morda se je tudi vam
kdaj približal župnik na cerkevnih vratih, nekoliko zmeden, ker si je v naglici slekel liturgično
oblačilo ter vam predlagal – “glede na to, da vas
vedno vidim pri naši maši…” - da bi postali bralec,
katehist, pevec ali še kaj drugega. Nasprotno od
duhovnikov, ki jih občudujem za njihovo stalno
iskanje pomočnikov na raznih področjih in za
njihovo neprecenljivo poslanstvo (kljub upadanju njihovega števila in višanju starosti), kot škof
nimam potrebe, da bi v prvi osebi “mobiliziral”
pomočnike. Sem torej bolj prost, ko se obračam
na vas.

“Dejaven”
kristjan

Zakaj sem vam torej srčno želel napisati to pismo? Da bi vas povabil k polnejši zavesti, da ste –
ali da postanete še bolj – “dejaven kristjan”. “No,
vidite, sem vedel, da se nekje skriva zanka…tudi škof bi
mi rad naložil odgovornosti in ne samo tisti naš enkratni župnik Pavel…”, menim, da premišljujete sedaj. Zelo razumljiv odziv, saj je že pred dvajsetimi leti, ali več, prišlo v cerkvenem občevanju do
pomembnega premika in zdi se mi tudi zelo po-

menjivega. Ko smo pred leti namreč rekli “dejaven kristjan”, smo mislili na vernika, moškega ali
žensko, ki je skušal živeti po evangeliju v družbi,
v delovnem okolju, v šoli, na univerzi, v politiki. To je bila oseba, ki morda ni imela posebnih
zadolžitev v krščanskem občestvu, a se je zavedala odgovornosti in skušala uresničevati evangelij
kot verna oseba v okolju, kjer je živela in delala.
Sedaj pa že nekaj časa opredeljujemo “dejavnega
kristjana” skoraj izključno katehistinjo, mašnega
bralca, sodelavca zbirnega centra itd. Ni težko
razumeti, da ni šlo samo za jezikovno spremembo, ampak tudi za usmeritev Cerkve, sicer
morda nezavestno, a zato nič manj težko, ko se
je Cerkev ozirala bolj vase, namesto da bi bila
“Cerkev navzven”, kakor danes rad poudarja
papež Frančišek.
To spoznanje ne sme zamegliti popolnega
spoštovanja in globoke hvaležnosti do vseh, ki
si zavihajo rokave v župniji in v ostalih cerkvenih dejavnostih. Tudi njim je namenjeno to pismo: lahko jih namreč vključimo v kategorijo
“nedeljski kristjani” v smislu, da je tudi zanje
nedelja bistvenega pomena. A tem pastoralnim
sodelavcem so že namenjene posebne pobude za
duhovno rast in oblikovanje.
S tem pismom vam nočem predlagati, da bi postali “dejavni kristjan”, kakor smo razumeli to
vlogo pred leti. Zelo preprosto bi vas rad prosil,
da bi bili kristjani in da bi to ostali in se počutili

Biti vedno
in preprosto
kristjan
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tako vedno. Naj se izrazim jasneje. Ne želim
vam predlagati, da bi hodili gor pa dol s križem
na verižici okrog vratu ali s priponko na jopiču
in niti, da bi po poti ustavljali ljudi ter jim govorili o Jezusu; sploh pa ne tega, da bi jim delili
podobice. Biti kristjan ni to: predno nekaj “naredimo”, je potrebno, da “smo”. Poskusim podati
primer. Če ste oče ali mama, dobro veste, da se
je po rojstvu otroka, prvega otroka, spremenila
vaša oblika življenja. Od tedaj, hočeš-nočeš, ste
oče ali mati. To ste bodisi ko preoblačite plenice
nekajmesečnemu otroku ali pa ko ga spremljate
v šolo pa tudi ko se borite (brezuspešno…?) z
odraščajočim sinom ali hčerko in še ko sin ali hči
odrasteta. Nekdo postane oče ali mati za vedno:
je drugotnega pomena ali se tega jasno zavedate
ali je to podzavestno dejstvo v vaši osebi.
Podobno naj bi bilo z vašim biti kristjan ali kristjanka. Ko pridete v nedeljo v cerkev, pa tudi
ko ste v družini, v službi, v šoli, na počitnicah,
ko srečujete prijatelje in prijateljice, v času
brezskrbnosti in v času preizkušenj, v časih, ko
ste “gor” in tistih, ko ste “dol”, o praznikih in
med žalovanjem… Ni potrebno razkazovati
svojega krščanstva ali nujno narediti nekaj, kar
pokaže, da smo kristjani, podobno kot oče ali
mama.
Krst
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Smo kristjani od trenutka krsta, zato nas papež
Frančišek pomenljivo večkrat vabi, naj se spominjamo ne le datuma svojega rojstva (rojstnega

dne), a tudi onega, ko smo postali Božji otroci
in soudeleženci Jezusove Velike noči. Mislim,
da ste tudi vi prejeli krst, kakor večina današnjih
kristjanov, ne dolgo po rojstvu, in to na željo
vaših staršev. Dejstvo, da skoraj redno prihajate
k nedeljskemu bogoslužju, kaže, da ste v odrasli
dobi tudi sami izbrali to pot bolj ali manj zavestno: bistvo je v tem, da se imate za kristjana.
Biti kristjan je nekaj, kar je del naše osebe, ni
potrebno, da to obešamo na veliki zvon, a ga ne
smemo niti prikrivati. Je nekaj, kar nam je drago
in si želimo, da bi tudi to drugi doživeli. Je nekaj,
kar lahko predlagamo tudi tistemu, ki nam je
blizu, nekako tako, kakor samoumevno svetujemo prijatelju ali prijateljici zdravnika, naslov
poceni trgovine, obstoj dobre šole za otroke…
(evangelij pa je veliko več kot to). Je nekaj, kar bi
moralo priti spontano na dan, kadar je priložnost
za to, da bi v določeni obliki stalno prešinjalo naš
način dela in bivanja, kot našo življenjsko držo.

Nekaj,
kar cenimo

Toda kaj pomeni biti kristjan in to zavestno? Iti
ob nedeljah k maši? Moliti vsaj včasih? Storiti
kako delo usmiljenja? Brati evangelij? Tudi to, in
k temu se bomo še povrnili. Toda biti kristjan v
zavesti krsta, ki smo ga prejeli, pomeni najprej, da
smo razumeli in sprejeli, da je tisti človek Jezus,
ki je živel pred dvatisoč leti, Božji Sin in nam je
odkril smisel življenja: da smo torej na svetu ne
slučajno, ampak po volji nekega Očeta, ki nas je

Kaj pomeni
biti kristjan
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poklical v bivanje, nas ljubi, nam odpušča, nam
je pripravil večno srečo in prihodnost, nas ne
pušča nikoli samih, ker smo ljubljeni otroci; potrebno je le to, da sprejmemo to ljubezen (ki je
sam Sveti Duh v nas) in jo doživljamo v velikih
in preprostih dogodkih našega življenja, kjer pač
smo, saj bo naše življenje sojeno po njej. Biti kristjan pomeni to – kar vi verjetno že živite, seveda
z vsemi omejenostmi in grehi, ki jih imamo vsi
– a vendarle tako živite. Mi ne verjamete? Poskusim nanizati nekaj primerov.
Ravnati
z osebami kot...
”osebami”
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Pomislimo na vaše službeno okolje: urad, delavnica, trgovsko središče, kmetija, velika odvetniška
pisarna, šola…Poskusite se vprašati: ko kdo
izmed vaših sodelavcev, sodelavk ali kaka stranka, študent, dobavitelj, delavec, skratka nekdo, ki
ga poznate in ki prihaja na vaše službeno mesto
ima osebno težavo (bolezen otroka, žalovanje,
zaskrbljenost zaradi zdravja) ali ko želi deliti z
nekom nekaj lepega (pričakovanje otroka, ozdravitev, napredovanje v službi), komu zaupa? Vam.
Sem uganil? Mislim, da sem. A zakaj prav vam?
Ker ste morda najbolj simpatična oseba, najbolj
vljudna, najbolj prikupna, najbolj razpoložljiva v
skupini? Lahko da, lahko tudi ne. Morda imate
dar lepega značaja ali pa morate priznati, da ste
sitnež, ki si sicer prizadeva tudi za izboljšanje..,
čeprav navadno ostajamo vedno le to, kar smo…
Ne, ni stvar značaja, vljudnosti, prikupnosti….
pač pa je dejstvo, da za vas sodelavci, stranke, de-

lavci, delodajalci, učenci, njihovi starši itd. so vsi
sodelavci, stranke, delavci, vodje itd., a predvsem
so osebe; osebe, ki jih je potrebno spoštovati,
poslušati, tudi prenašati, če je to potrebno…
skratka, uporabìmo težko besedo: ljubiti.
Vi niste nikoli pokazali, da tako razmišljate, drugi pa so to razumeli in zato prihajajo k vam. Celo
so začutili, da dejstvo, da ste kristjan, da hodite v cerkev (morda jim tega nikoli niste rekli, a
stvari se zvedo prej ali slej…) vpliva na vaš način
življenja in obnašanja, na vaše ravnanje z drugimi kot osebami, na iskanje odnosa z njimi. Pa
tudi na vašo doslednost do vrednot, daleč od
vsakega oportunizma (pravičnost, poštenost,
vzajemnost, pravilnost it.) ter na vaš pogum, da
se vedno postavite na stran šibkih.
V tem trenutku bi bil raje z vami, kot da bi vam
pisal, kajti pogovor, posebno če je prisrčen in
odprt, zelo koristi medsebojnemu spoznavanju.
Ne samo spoznavanju drugega, pač pa predvsem
sebe in svoje osebne rasti. Če bi sedaj sedeli
okrog mizice v bifeju na glavnem trgu in srkali
pijačo ali če bi se srečali eden ob drugem na vlaku, na dolgi progi, že vem, da bi mi vi, gospod
Mario, postregel z marsikatero pripombo. Prva:
»Prav, gospod škof (vas imenujem tako, ker ne vem,
ali rečemo »oče« ali »prevzvišeni« ali »velecenjeni«...),
želim biti pošten z vami in s seboj. Pravkar ste mi rekli,
da bi moralo biti krščansko življenje nekaj dragocenega,
nekaj – če sem prav razumel – česar »ne delamo« in

Resen ugovor
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niti »ne živimo«, kajti »to smo«. Naj vam torej iskreno
zaupam, da hodim seveda v cerkev vsako nedeljo (ali
skoraj...), da grem, ker so me tako naučili od otroških
let (star sem petdeset let, takrat so nam v družini vsilili določene navade...); rad prisluhnem lepi besedi, se
nekoliko zberem v tišini, razmišljam o svojih stvareh...,
skratka, ko ne grem, čutim, da mi nekaj manjka. Med
tednom pa ne pomislim več na vse to. Glede tega pa,
kar vi pravite o smislu življenja, o Jezusu Kristusu, o
ljubezni... da, včasih razmišljam tudi o tem in to resno (to sem storil zadnjič lansko leto – dobro se še spominjam – ko sem ostal nekaj trenutkov v tišini ob krsti
svojega očeta v mrliški vežici nekega hospica), potem
pa življenje – saj veste kako gre – preobremenjeni smo,
mnogo stvari nas povozi....kot vidite, sem pravi »nedeljski kristjan«.
Burno življenje
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Moram priznati, da imate prav. Vsi, možje in
žene, imamo zelo hiter tempo življenja. Zjutraj je treba zgodaj na pot, zbuditi otroke, jih
posremiti v šolo, teči v službo – hvala Bogu, da
jo imamo…- tam urediti vse v največji naglici.
Potrebno je dokončati delo, spoštovati rok za oddajo izdelka, odgovoriti jezni stranki, prenašati
ironijo zavistnega sodelavca, slab dan delodajalca… in prihajaš domov vedno pozneje. Tudi
tvoj mož /tvoja žena se vrne domov skoraj ob uri
večerje, silno utrujen(a) in živčen(na). Večerjaš
pred prižgano televizijo: stalno novice o smrti in
krvavih dogodkih. Se vležeš na divan in poslušaš
otroke, ki ti pripovedujejo o šoli ter se kregaš z

odraščajočim sinom, ki hoče prebiti noč izven
doma. Poleg tega še skrb za ostarelo mamo, ki
je ostala vdova – tudi zanjo je potrebno skrbeti pa še petinosemdesetletni stric, neporočen, živi
sam in noče nikogar… Stalno eno samo tekanje:
ob vsem tem tvegaš, oziroma je kar dejstvo, da
nimaš nikoli časa za razmišljanje o smislu svojega življenja, o sebi, pa tudi o vprašanju, čemu
smo na svetu in kaj delamo na njem.
Tudi upokojenci nimajo mirnega življenja,
čeprav imajo kar veliko prostega časa: skrbijo za vnuke, za devetdesetletno staro mamo, ki
jo je treba oskrbeti, za hišo, pa še naročila za
zdravniški pregled moža ali žene, nekoliko prostovoljstva in tako dalje.
Kaj torej lahko naredimo? Seveda, jaz se imam
za srečnega, saj najdem kot škof vedno nekaj časa
za tišino, za molitev, a je včasih tudi zame težko.
Kaj naj svetujem? Zelo preprosto: sklenite, da ne
boste živeli iz dneva v dan, pač pa, da boste izkoristili proste trenutke, ki jih dan ponuja.
Recimo, da greste na delo z avtomobilom ali z
vlakom. Morda bo koristno, da ne vključite radia
ali si nataknete na ušesa slušalke z bučno glasbo,
brž ko stopite v avto; prav tako bo morda koristno, da ne začnete dneva z branjem športnega
dnevnika ali prelistavanjem tednika. Lahko pa
ostanete nekaj časa v tišini, v zbranosti, zmolite preprosto molitev s svojimi besedami in se
zahvalite Gospodu za dan, ki ga je daroval: težak

Nekaj
preprostih
nasvetov
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dan, gotovo, a vendarle darovan. Nato pomislite
na dolžnosti, ki vas čakajo (včasih so pravo breme), na osebe, ki jih boste srečali (simpatične ali
nedostopne), na skrbi in pričakovanja otrok. In
recite Gospodu: “Stoj mi ob strani”, (in to lahko
ponovimo večkrat tudi čez dan).
Enako zvečer, ko se vračamo domov: premisliti o
pravkar zaključenem dnevu, dovoliti napetostim
in čustvenemu naboju, da se umirijo (tako bomo
lahko bolj dovzetni za ženo ali moža ali otroke),
spomniti se obrazov oseb, ki smo jih srečali,
spomniti se opravil, ki smo jih dobro ali slabo
dokončali, predočiti si skrbi, a tudi pomisliti na
majhno, a resnično veselje, ki nas čaka že čez
nekaj trenutkov v družini. Ob tem pa reči Gospodu: “Hvala ti, odpusti mi, pomagaj mi”. Lahko
tudi zmolimo Oče naš in se spomnimo, da smo
“otroci” Nekoga; ali Zdravo Marijo Božji Materi in pomislimo na svetišče, ki nam je pri srcu
(kamor smo odhajali že kot otroci in tudi dandanes, čeprav le redkokdaj; v njem občutimo
domači zrak). Lahko pomislimo na stavek, ki nas
je nagovoril v evangeliju prejšnje nedelje (ne da
bi nas župnik zasačil, lahko “ukrademo” listič z
besednim bogoslužjem, ki ga najdemo v klopi in
med tednom zopet preberemo evangelij: župnik
bo vesel, če jih bo moral naročiti še več…).
Puhli nasveti? Morda, a vendar pomagajo. Pomagajo biti nekoliko z Gospodom in s samim
seboj, pomagajo spomniti se na smisel svojega
življenja in poskrbeti, da bi naši dnevi ne bili eno
16

samo tekanje, eno samo zapravljanje časa kakor v
“transu”: da se ne bi prebudili le občasno, ko se v
življenju zgodi nekaj lepega ali še pogosteje nekaj
hudega, ki prelomi vsakdanje dolgočasje.
Življenje moramo oblikovati kot protagonisti,
ne smemo mu dovoliti, da bi pljusknilo v nas,
kot da bi nam ne pripadalo. Odzvati se moramo na tisti čudni položaj sodobnega človeka, ki
ne zmore več brzdati svojega časa: tehnologija bi
nam morala pomagati pri pridobivanju časa zase,
nasprotno ugotavljamo, da nam ure bežijo prav s
smartphonom v rokah, z osebnim računalnikom,
tabletom, televizijo. In tako zanemarjamo željo,
ki jo imamo vsi v srcu, verni in neverni, vsaj v
obliki nostalgije, da bi darovali nekaj časa svoji
notranjosti.
Dodam samo preprosto misel iz Jezusovega
življenja: kaj je delal Božji Sin pred dopolnjenim tridesetim letom, predno je začel svoje poslanstvo po krstu v Jordanu? Živel je povsem
običajno življenje, kakor vsi njegovi sovaščani
(ko se je namreč na začetku svojega poslanstva
vrnil v Nazaret, niso mogli sprejeti dejstva, da
je eden izmed njih pričakovani Mesija): delal je
kot obrtnik (mizar ali tesar), ob sobotah je redno
obiskoval sinagogo, preučeval Sveto pismo, se
veselil ob vaških porokah, ob žetvi, ob trgatvi
ali ob verskih praznikih, sodeloval pri žalnih
obredih, pri letnih romanjih v Jeruzalem, se zanimal za družbene in gospodarske razmere. Tri-

Nazaret
in vsakdanje
življenje
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deset zavrženih let? Ali je Jezus živel trideset let
brez posebnega smisla v življenju, kot da bi bil
Nazaret neke vrste “čakalnica”, v pričakovanju
trenutka poslanstva? Ali ni dal prav s takšnim
življenjem smisla tudi našemu običajnemu, vsakodnevnemu življenju?
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Še drugi
ugovor

Če sem prav razumel, ste mi hoteli izraziti še
drugo pripombo o tem, kako spoznamo kristjane: kako ravnajo z osebami kot osebami, jih
poslušajo, jim pomagajo, kako ljubijo bližnje in
če živijo dosledno določene vrednote. Poslušam:
»Povedal vam bom, kaj se dogaja v mojem uradu.
Moj delodajalec je mož, ki hodi v cerkev in je prijatelj
duhovnikov, a je vedno osoren, ravna slabo z osebami, je mrk, zelo trd, zaskrbljen samo za svoj denar.
Nekateri vedo, da hodi v cerkev in pravijo: “No, vidiš,
kakšni so kristjani…vsi dvoličneži”. Z nami pa je tudi
gospa, dela v tajništvu: je vedno na uslugo in nasmejana, diskretna, te posluša, ti pomaga, te nadomesti, ne
da bi zahtevala povračila….Nekoč sem se ustavil in se
začel pogovarjati z njo - morda se je hotela izkašljati;
povedala mi je, da je doživela grdo izkušnjo. Ko je bila
stara štirinajst let, ji je nepričakovano umrl petletni
bratec. Počutila se je zelo osamljena, izdana od tistega
Boga, ki bi moral biti dober; sklenila je, da ne bo več
zahajala v cerkev. Torej vera ni potrebna, da se dobro
vedeš. Kaj več dodaja vera?”

Sodba

Prepričan sem, da ste včasih slišali v cerkvi odlomek o poslednji sodbi (lahko ga zopet preberete,

je sestavni del 25. poglavja evangelija po Mateju).
Človeštvo bo tedaj ločeno v dve kategoriji, sodba
pa bo za vse enaka; razlika bo le v tem, da bo
Jezus rekel eni skupini: “Lačen sem bil in si mi
dal jesti; žejen sem bil in si mi dal piti; tujec sem
bil in si me sprejel; nag sem bil in si me oblekel;
bolan ali jetnik sem bil in si me prišel obiskat.”
Drugi bo rekel enako, a z nasprotnim predznakom: “Lačen sem bil in mi nisi dal jesti; žejen
sem bil in mi nisi dal piti; tujec sem bil in me
nisi sprejel; nag sem bil in me nisi oblekel; bolan
ali jetnik sem bil in me nisi prišel obiskat.” Obe
kategoriji oseb bosta vprašali: “Kdaj smo te videli
lačnega, žejnega, tujca, nagega, bolnega ali jetnika?” Odgovor bo: “Jaz sem bil tisti lačni, žejni,
tujec, nagi, bolni, jetnik, ki te je prosil pomoči.”
Gospod nas torej ne bo vprašal po tem, ali smo
izpovedali svoje katolištvo, ali smo bili praktikanti, pač pa ali smo ljubili. To velja za vse, sodba
bo za vse in ne samo za kristjane.
Za kristjana, za tistega, ki posluša evangelij, pa izstopa poseben vidik, kajti dokler ni nihče slišal te
evangeljske pripovedi, smo si lahko predstavljali,
da je človeštvo ločeno v dve kategoriji: tisti, ki
ljubijo, ki so usmiljeni in tisti, ki ne ljubijo, ki
niso usmiljeni, toda ne ena ne druga kategorija
nista vedeli, da je cilj njihove ljubezni ali ne-ljubezni sam Jezus. A v trenutku, ko je bil evangelij
oznanjen in ga je spoznal vsak včenec, vsak kristjan, se je rodila tretja kategorija: tisti, ki sedaj
vedo, da je sam Jezus v pomoči potrebnem.
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Kristjan ve: to mu nalaga večjo odgovornost, a ga
tudi zelo podpira. Tudi on bo sojen po ljubezni,
a bo lahko pogumno prestal zahtevno sodbo, ker
ve, da je v pomoči potrebnem, ki ga je sprejel ali
zavrgel, sam Jezus.
Stvar luči
in soli

Obstaja pa še druga stran evangelija, ki zelo dobro opiše kristjana: prav tako po Mateju, 5. poglavje. Mislim na Jezusovo trditev: “Vi ste sol
zemlje, vi ste luč sveta”. Jezus ne pravi, da moramo
postati sol in luč, a da smo kristjani že sol zemlje
in luč sveta. Zgodi se nam lahko le to, da izgubimo okus in ošibimo ali celo ugasnemo luč. Na ta
način pa res izgubimo svoj smoter. Luč nameč ni
koristna, če ne sveti; sol nima smisla, če ne daje
okusa stvarem. Naloga kristjana, smisel njegovega bivanja torej je, da živi vsak dan zelo preprosto, z vsemi nesposobnostmi in grehi, a tudi z
veliko mero veselja. Ob nedeljah hodimo k maši,
da ne bi izgubili okusa in ohranili prižgano luč.

Dela usmiljenja
in dostojanstvo
Božjih otrok

Kako naj bomo sol in luč? Dovolim si svetovati
nekaj oblik običajnega, vsakdanjega življenja, po
katerih lahko postajamo taki. Sem že omenil, kaj
je bistveno, ko sem govoril o poslednji sodbi, da
mora namreč ljubezen odlikovati življenje vseh,
posebno kristjanov. Pripoved evangelija po Mateju vztraja zlasti na uresničevanju tistih del, ki
jih je cerkvena tradicija kasneje imenovala “dela
usmiljenja”, bodisi telesna kot duhovna. Obstaja telesna lakota, a tudi lakota po resnici, po
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vrednotah, po kulturi. Obstaja telesna nagota,
pomanjkanje obleke, a tudi razgaljenje lastnega dostojanstva. Obstaja telesna bolezen, a tudi
duhovna bolezen v vseh njenih strašnih oblikah.
In tako dalje. V vsakdanjem življenu je torej veliko priložnosti, da uresničimo Jezusove spodbude glede poslednje sodbe in jih jemljemo resno.
Omenil sem tudi, da je potrebno ravnati z
bližnjim kot osebo. Prav evangeljski odlomek o
poslednji sodbi nam odkriva, da je v osnovi takega ravnanja zavest, da je v bližnjem prisoten
sam Bog, Božji Sin, Jezus. Prva stran Svetega pisma namreč piše, da je vsak moški, vsaka ženska
– nihče ni izvzet – ustvarjen po Božji podobi in
sličnosti, po njiju pa je vsem dano dostojanstvo
Božjih otrok.
Ob vsem tem mislim, da lahko označimo odraslega kristjana v vsakdanjem življenju v luči
»odgovornosti«: značilnost, ki opredeljuje in
ločuje odrasla leta od otroških in najstniških. Žal
živimo v »najstniški« družbi: izreki kakor »fant
ali dekle štiridesetih let« so značilni za opis generacij, ki nočejo odrasti. Nasprotno je odrasel
človek »odgovorna« oseba, ki jemlje resno svojo
svobodo in zna verodostojno odgovoriti na izzive in zahteve stvarnosti, zato pa sprejme nase
tudi posledice. Tudi vera sama je svobodna izbira. V evangeliju Jezus večkrat uporablja izraze, ki
se začenjajo s »če«: če želiš priti, če mi želiš slediti, če boste imeli vero...« Lahko nakažemo nekaj

“Odrasli”
kristjan in
odgovornost
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primerov, v katerih odrasli kristjan uresničuje
svojo odgovornost kot Jezusov učenec.
Biti odgovoren
kristjan
v družini
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Prvo okolje je družina. To je prostor, v katerem
lahko osebe cenijo druga drugo, si pomagajo živeti, rasti, četudi s težavami, omejenostmi,
utrujenostjo, ki jih doživlja vsaka družinska
stvarnost. Drugi Vatikanski koncil je imel pogum
zatrditi, da bi se družina lahko imenovala domača
Cerkev (Lumen gentium, št. 11) in papež Frančišek
je v svoji zadnji spodbudi o veselju ljubezni pokazal, kako živeti v družini tisto ljubezen, ki jo
je sv. Pavel opisal v znani himni ljubezni (Prvo
Korinčanom, pogl. 13; Amoris laetitia, št. 90-119).
Glede družine bi rad spregovoril še besedo ali
dve glede krščanskega zgleda otrokom. Pritožba,
ki se stalno ponavlja in, jo vsi katehisti in katehistinje redno izražajo, je, da začnejo otroci katehetsko pot, ne da bi znali narediti niti znamenje
križa. To pomeni, da po krstnem dogodku skoraj
nihče ni imel priložnosti doživeti v svoji družini
versko izkušnjo, spoznati Jezusa, spoznati Marijo, navaditi se najosnovnejše molitve, dojeti
in živeti evangeljske vrednote. Zdi se, da tudi
v družini, kjer sta zakonca kristjana, kjer vsekakor dajo krstiti otroke in jih nato vpišejo h katekizmu, obstaja molk o verski razsežnosti tako
v besedah kot v dejanjih. Morda je v izviru te
“tišine” tudi osebna brezbrižnost do vere (a kaj
takega bi se ne smelo pripetiti tistemu, ki je vsaj
“nedeljski kristjan”); morda pa je vzrok prila-

gajanje današnji obliki življenja, ko se zdi skoraj nesramno govoriti o veri in verski izkušnji.
Lahko pa to izvira tudi iz napačnega prepričanja
o svobodi lastnih otrok.
No, je že res, da mora biti izbira vere svobodna,
toda kakor svojim otrokom v detinski dobi nudimo, kar se nam zdi dobro zanje, kar čutimo, da je
važno, kar nam je pri srcu in ne čakamo, da bodo
zrasli, da jih naučimo npr. naš jezik, našo kulturo
ali naše vrednote, tako bi moralo biti običajno,
da jim posredujemo tudi zavest in prvo izkušnjo
o Jezusu. Ko bodo odrasli, bodo sami izbrali, če
naj potrdijo ali odklonijo dar vere, naj pričujejo
ali ne o veri, ki jim jo je posredovala družina.
Otroci ne bi tako čakali na veroučna srečanja,
da bi slišali govoriti o Jezusu, spoznali bi ga že
kot rednega gosta v njihovih domovih, začenši
z besedami in dejanji svojih staršev (vključeno z
obiskovanjem nedeljske maše, seveda, in to, kolikor le mogoče, z otroki). Ne gre samo za to,
da jim govorimo o Jezusu in da jim odkrivamo
evangeljske pripovedi, ki jim otroci vedno prisluhnejo z veliko radovednostjo in odprtostjo,
ampak za posredovanje evangeljskih vrednot
v ozračju ljubezni in zaupanja ter s konkretnimi izbirami (če mi dovolite skromen primer
iz svojega otroštva: priznati moram, da sem se
naučil pozornosti do ubogih otrok, ko so nam
štirim bratom o Božiču naročili, naj se odločimo
katerega od daril bomo odstopili otroku, ki je še
bolj ubog kakor mi).
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Biti odgovoren
kristjan v službi

Drugo okolje, v katerem lahko odrasli kristjani
uresničujemo svojo odgovornost, je službeno
mesto. To je prostor, kakor sem že prej omenil, v
katerem moramo biti pozorni do drugih, ravnati
z njimi kot osebami, živeti dosledno po svojih
vrednotah. V delu pa moramo najprej razvijati
svojo človečnost, nuditi svoj doprinos družbi in
napredku sveta ter tako razodevati talent, ki nam
ga je Bog dal za službo bližnjemu in za sodelovanje pri njegovem stvariteljskem načtru.
Seveda obstajajo službe, ki so bolj polne
človečnosti, ker so že same namenjene prav osebi
(službe v vzgojnem, zdravstvenem, varstvenem
okolju itd.); a tudi drugi poklici, celo najbolj filozofski in abstraktni kakor tudi bolj ročni in
suhoparni, imajo vendarle svoj smisel.
Spominjam se, kako me je pred nekaj leti zelo
ganilo pismo, ki mi ga je poslala mlada gospa,
predno je kot odrasla prejela birmo. Napisla mi
je, kako je na poti priprave do prejema zakramenta razumela, da biti kristjan pomeni zanjo
lepotiti druge ženske, po poklicu je bila namreč
frizerka. Ona je res vse razumela.

Odgovornost
za družbo

Drugo okolje, v katerem lahko živimo svojo
odgovornost, je naša družba. Živimo v času, ko
se vsi skušajo otepati odgovornosti (in se zavarujejo z zavarovalnicami, a to ni osebna odgovornost), poleg tega pa kritizirajo posebno tiste, ki sprejemajo odgovornosti na upravnem
in političnem področju. Kristjan pa na podla-
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gi svojih sposobnosti, z ozirom na praktične
možnosti in priložnosti, ki mu jih nudi življenje,
mora sprejeti odgovornosti, ki so mu naložene
v odnosu do drugih, do družbe, do skupnih dobrin. To lahko uresničimo v delovnem okolju, v
šoli, na gospodarskem področju, v upravljanju, v
politiki in tudi, čisto preprosto, v mestni četrti ali
v nebotičniku, kjer prebivamo. Seveda, vedno v
duhu služenja, darovanja in zastonjskosti, ne pa
z logiko oblastiželjnosti.
O družbeni odgovornosti še to: zelo važen
dejavnik v življenju, posebno danes, je pravilno
oblikovanje javnega mnenja. Ne mislim na delo
časnikarjev, a na mnenje, ki črpa svojo vsebino v
praznih besedah ob šanku ali v frizerskem salonu
(danes tudi preko družbenih omrežij) in ustvarja
splošno javno mnenje pri ljudeh. Zelo važno je,
da mi sami najprej dozorimo v svojih spoznanjih
in prepričanjih ter zavračamo vse, kar je površno,
nabito s čustvenostjo in polno predskodkov. Resnica je vedno večplastna in težave imajo različne
obraze, rešitve pa ni vedno lahko najti, še težje jo
je uresničiti.
Biti kristjan ne pomeni biti oseba z odgovorom
v žepu za vsakogar in na vsako vprašanje (nekateri načini obnašanja kristjanov povzročajo hudo
škodo Cerkvi: to so tisti, ki se istovetijo z resnico, vidijo okrog sebe samo sovražnike in so pripravljeni obsoditi vsakogar, ki misli drugače, celo
brata in sestro po veri in samega papeža). Toda v

Prizadevati
si za javno
mnenje,
ki naj
podpira mir
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moči evangeljskih vrednot in spoštovanja oseb je
s potrpežljivostjo in kompetenco mogoče pomagati drug drugemu, da ne bi zapadli površinski
miselnosti, da bi spoštovali dostojanstvo oseb, da
ne bi razmišljali v luči predsodkov in niti delili
posameznikov v kategorije.
To je vidno delo za mir, nadvse potrebno v
današnjem svetu, ki ga označujejo tako hudi in
večkrat novi izzivi: vojne, nasilje, terorizem, lakota, bolezni, uboštvo, družbene napetosti (tudi
iz verskih vzrokov), gospodarske krize, ekološke
katastrofe, veliki migracijski tokovi.
Odgovornost
za okolje

Za sklep pa še zadnje področje odgovornosti, na
katero nas opominja papež Frančišek v zadnjih
časih (prim. okrožnica Hvaljen bodi). To je
odgovornost do stvarstva, odgovornost do okolja
v katerega smo vkoreninjeni. Ta dar moramo
spoštovati, si ga pravično deliti in mu dati pravo vrednost, če želimo izročiti prihodnjim rodovom naš svet nepoškodovan in celo izboljšan.
Gre za držo, ki jo moramo imeti vsak dan, tam
kjer smo ter uresničevati, kar je sv. oče imenoval
“ekologija vsakdanjega življenja”: ni sestavljena
samo iz spoštovanja narave, pač pa tudi iz skrbi za kakovost okolja, v katerem živimo in za
medsebojne odnose, ki jih razvijamo v njem.

Nedelja:
dan evharistije
in krščanskega
občestva

Prej sem napisal, da gremo ob nedeljah k maši
zato, da ne bi ugasnili luči in da ne bi izgubili
okusa po svojem krščanskem bitju. Kristjanovo

26

obhajanje nedelje odlikuje evharistično slavje,
kamor prinaša Gospodu dokončani teden, mu
izroča naslednjega, posluša njegovo Besedo in se
hrani v obhajilu z njegovim Telesom, da bi se od
njega naučil darovanja samega sebe drugim na
poti vsakdanjega življenja. K maši pa ne gremo kot
posamezniki. Mašo obhaja krščanska skupnost
in četudi nimamo posebnih nalog v kščanskem
občestvu – ne zaradi pomanjkanja darežljivosti,
pač pa časa ali resničnih možnosti – to še ne
pomeni, da smo v njej tujci. Kristjan se počuti
»doma« v vsakem kraju sveta, kjer je Cerkev, a pripada vendarle določeni skupnosti (navadno je to
župnija, kjer prebiva ali ki jo običajno obiskuje).
Nedelja bi torej morala biti ne le priložnost za
obhajanje maše, pač pa za doživljanje občestvene
dimenzije našega krščanstva preko dejanj sprejema, srečanja, bratskega občevanja, deljenja,
oblikovanja, praznovanja.
Zaključujem svoje pismo in se mi zdi prav, da dam
tudi vam, gospa Klara, priložnost za besedo, kakor
sem jo dal prej gospodu Mariu. Poslušam vas.
“Hvala. Dragi škof, vi ste na začetku pisma omenili tudi neko sogovornico: predstavljate si jo približno
štirideset let staro mamo ali osemdesetletno prababico ali
dvajsetletno univerzitetno študentko. Morda vas bom
razočarala, pa ne toliko zaradi svoje starosti, petdeset
let. Prihajam k maši v stolnico vsako nedeljo. Morda
ste me kdaj videli, gotovo pa niste opazili – takrat je
bilo še veliko ljudi, posebno ko je škof vodil bogoslužje

Gospa Klara,
polovična
kristjanka?
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– da nikoli ne prihajam k obhajilu, ker sem ločena in
ponovno poročena ženska. Moja je žalostna zgodba,
podobna tistim mnogih drugih žensk. Poročila sem se
sorazmerno mlada, veliko sem pričakovala od svoje poroke. V prvih štirih-petih letih je šlo z možem kar v
redu, med vzponi in padci; rodila sta se tudi dva otroka. Mož je bil večkrat na poti, bil je oz. je še vedno
trgovski potnik. V določenem trenutku je začel ostajati vedno dlje od doma, odsoten je bil kar več dni skupaj, ko je bil v mestu se je vračal pozno domov… Ni
bilo potrebno veliko razmišljanja o tem, ali ima drugo.
Čeprav sta bila najina otroka še majhna, deklica pet
let in bratec dve leti in pol, me je zapustil. Lahko si
predstavljate, da je padel name ves svet. Kljub temu da
sem rastla v krščanski družini in sem obiskovala šolo
pri redovnicah, sem se čutila zapuščeno, celo sapa mi je
primanjkovala (po zdravniških pregledih je zdravnik
ugotovil, da je bil samo stres). Ujezila sem se, zelo. Seveda na moža, ki me je izdal, a še bolj na Gospoda. Po
letu dni neutolažljivosti in obupovanja sem šla poiskat
sestro redovnico, ki je bila vratarica v naši šoli in sem ji
kot mlado dekle večkrat odprla svoje srce. Jokala sem vse
popoldne in sem na neki način razumela, da ne smem
zapustiti Gospoda: on je bil namreč prisoten v mojem
življenju, pa čeprav ne vem kako. Skušala sem vleči
voz naprej, kolikor sem le znala (ne brez ekonomskih
skrbi), po svojih močeh sem skušala slediti otrokoma,
Giadi in Mateju, vsekakor sem skušala izpolnjevati
obveznost nedeljske maše, če je bilo z majhnimi otroki le
mogoče. Počutila sem se zelo osamljena. Čez nekaj časa
sem srečala osebo, sodelavca, ki je bil tudi ločen: dober
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človek, pozoren in priljubljen tudi pri mojih otrocih. Po
razporoki sva se poročila civilno. Sedaj sva že petnajst
let skupaj. On ni veren, čeprav zelo spoštuje mojo versko izbiro; včasih pride celo k maši. On ne čuti bolečine,
ki jo ćutim jaz; ko je Giada prejela prvo obhajilo, sem
ga lahko prejela tudi jaz; a ko je nastopil čas za Mateja,
sem bila že razporočena in ponovno poročena, pa se nisem mogla približati oltarju. Sem “nedeljska kristjanka”, a se počutim polovična kristjanka.”
Draga gospa Klara, nikoli nismo “polovični
kristjani”, smo kratkomalo kristjani. Vsak na
svoji poti – navadno kar vijugasti… - s svojimi
težavami, s svojimi napakami, s svojimi grehi, a
tudi z lastnimi željami, z lastnimi pričakovanji,
z lastnim upanjem. Gospod nas ima rad take,
kakršni smo, nič ne zavržve iz našega življenja,
niti najtemnejših strani, tistih najbolj trpkih in
bednih. Rad nas ima in vedno spozna v prosojnosti našega življenja svojo podobo in sličnost, naše
božje otroštvo. Zato pa delate prav, ko nadaljujete z obiskom nedeljske maše, ne da se bi se čutili
izločena. Niti krščanska skupnost nima oblasti,
da bi obsojala ali koga izključevala, ne iz ljubezni
do resnice in ne, kar je še huje, iz ljubezni do
svoje domnevne čistosti.

Preprosto
kristjani,
ki jih
Bog ljubi

Vem pa, da vas muči vprašanje in bil bi krivičen,
ko bi se ga izogibal: kdor je razporočen in ponovno poročen je vendarle vedno v stanju
ločitve od Boga in Cerkve? Papež Frančišek je

Nasveti
papeža Frančiška
ločenim
in ponovno
poročenim
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sklical dve škofovski sinodi in z njuno pomočjo
napisal apostolsko spodbudo: ne samo, ker se
je namenil vzeti resno to vprašanje, pač pa tudi
zato, da bi predstavil lepoto zakonske ljubezni in
družinskega življenja v stvarnosti in zapletenosti
današnjega sveta. Obenem ni zanemaril težkih
okoliščin, kakor je ta, v kateri živite vi, ni ponudil pripravljenih receptov, pač pa nakazal potrebo
po razločevanju duha, kajti noben primer ni abstrakten, ampak se kaže v obrazu resničnih oseb,
preko njihovih osebnih zgodb, njihove poti do
Boga in njihove vesti. Primerno bi bilo, ko bi
tu navedli pretežni del zapisa papeža Frančiška,
a se bom omejil le na povzetek nekaterih vrstic
iz spodbude Amoris laetitia, ki ne potrebujejo
komentarja; želim vam povedati samo to, da je
pot v prihodnost odprta. Vabim vas, gospa Klara, da tudi osebno preberete, kar je papež napisal
in se potrudite za resno razločevanje duha glede
svojega položaja, seveda s pomočjo duhovnika
ali vsekakor duhovnega voditelja.
Iz apostolske
spodbude
Amoris laetitia
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Papež Frančišek piše razporočenim: »Kar zadeva
ločene, ki živijo v novi zvezi, je pomembno, da jim damo
čutiti, da so del Cerkve, da “nikakor niso izobčeni” in se
jih ne obravnava kot izobčene, ker so vedno del cerkvenega občestva. Ti primeri terjajo pozorno razlikovanje in
spremljanje z velikim spoštovanjem. Pri tem se je treba
izogibati takega načina govorjenja in ravnanja, ki bi ga
prizadeti utegnili občutiti kot obtožujočega. Nasprotno,
ravno v takšni skrbi se izraža ljubezen do bližnjega«

(št. 243). »Gre za to, da bi vključili vse ljudi; treba je
pomagati vsakemu posamezniku, da najde svoj način,
kako bo sodeloval v cerkveni skupnosti, da bi se čutil
kot prejemnik “nezasluženega, brezpogojnega in zastonjskega” usmiljenja. Nihče ne sme biti za vedno obsojen, kajti to ni logika evangelija! Pri tem ne mislim
samo na ločene, ki živijo v novi zvezi, temveč na vse, naj
se nahajajo v takem ali drugačnem položaju« (št. 297).
»Ločeni, ki živijo v novi zvezi, se lahko nahajajo v zelo
različnih položajih; ne smemo jih katalogizirati ali jih
zapreti v preveč toge okvirje, ne da bi presodili vsak primer posebej« (št. 298). »Pogovor z duhovnikom in foro
interno (npr. pri spovedi, op. ur.) prispeva k oblikovanju
prave presoje o tem, kaj ovira možnost polnejše udeležbe
v življenju Cerkve, in lahko pomaga pri iskanju načina,
kako te možnosti podpreti in pospešiti rast« (št. 300).
»Samo po sebi se razume, da je potrebno opogumljati k
zorenju razsvetljene, oblikovane vesti, kar naj spremlja
odgovorno in resno razločevanje škofa, ter spodbujati k vedno večjemu zaupanju v milost. Vendar ta vest
ne more spoznati samo tega, da neki položaj objektivno
ne ustreza splošnim zahtevam evangelija, ampak lahko
tudi iskreno in pošteno spozna, kako je možno v tej situaciji velikodušno odgovoriti Bogu, in z določeno moralno gotovostjo odkrije, da je to tista predanost, ki jo
Bog zahteva celo sredi konkretne večplastnosti omejitev,
četudi v polnosti še ne ustreza idealu. V vsakem primeru se moramo spomniti na to, da je to razločevanje
dinamično in mora ostati vedno odprto za nove stopnje
rasti in za nove odločitve, ki omogočajo uresničevanje
ideala na popolnejši način«(št. 303).
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Ljubljeni
sinovi
in hčere
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Zaključujem to pismo “nedeljskemu kristjanu”,
ki sem ga naslovil gospodu Mariu in gospe Klari
in se z njima pogovarjal. Občutek imam, da mi
bosta očitala nekako takole: “Dragi škof, vi ste se
hoteli obrniti na vse, ki še kar redno obiskujejo nedeljsko mašo, kakor midva. Veselilo naju je, da ste se
potrudili za dialog z vidnimi osebami, ki spadajo v
razne kategorije, toda ne z vsemi. Na primer se niste obrnili na mlade, ki sicer res niso stalno pri maši,
toda – in to ste lahko doživeli prejšnje poletje na
“Svetovnem dnevu madih” v Krakovu – se iskreno
vprašujejo o veri, o Bogu, o sebi, o Cerkvi. To vemo iz
poslušanja in opazovanja naših otrok: nedeljske maše
ne pojmujejo več kot “nujno zlo” samo zato, da bi se
lahko imeli za kristjane, pač pa cilj – in to si srčno
želimo – ki ga dosežejo po poti osebnega prepričanja.
Niste napisali niti besede mnogim, ki so “single”, bodisi po izbiri bodisi zaradi življenjskih okoliščin: jih
poznamo veliko. Tudi parom, ki nimajo otrok, kakor midva, ne. Bežno ste omenili le upokojence, ki
so vendarle največji del naših župnijskih občestev. Še
huje pa je morda to, da niste spregovorili o onih, ki
se soočajo z različnimi oblikami invalidnosti in kljub
temu skušajo ostati zvesti nedeljskemu srečanju, pa
čeprav z bremenom in samo s pomočjo domačih in
prijateljev.”
Res je, nisem omenil teh oseb in še mnogo
drugih ne: z napisanim sem hotel le povabiti k
razmišljanju, ne pa odpreti razprave. Menim, da
bo lahko vsak, ki tu ni naveden, niti posredno,
našel katero izmed mojih ugotovitev primerno

svojemu položaju. Lahko pa vam zagotovim, da
skušam spomniti se vseh v molitvi in posebno
pri sv. maši. Gospod vsekakor ne pozabi nikogar,
zanj je vsak moški in vsaka ženska ljubljeni sin in
ljubljena hči v svoji individualnosti. In to nekaj
velja.
Še zadnja misel ali pravzaprav želja: morda bo
prejel v roke ta zapis tudi kristjan, ki ne obiskuje
več niti nedeljske maše. Morda ga bo prejel
slučajno ali mu ga bo ponudil župnik, ko bo šel
vpisat svojega sina h katekizmu ali morda – in
to so moje sanje – mu ga bo poklonil prijatelj,
prijateljica.
Vzroki, ki nas odvračajo od rednega verskega
življenja so lahko številni: so eni, ki so prejeli
krščansko vzgojo, a so jih prevzeli verski dvomi (nesprejemljive dogme, skrivnost zla, boj
med vero in znanostjo…), etični dvomi (mnenje
Cerkve glede splava, protispočetnih sredstev,
istospolnih zvez…), cerkveni dvomi (znana trditev “verujem v Boga, a ne v Cerkev); so drugi, ki so v mladostnem obdobju počasi opuščali
obisk cerkve ne da bi tega resnično, osebno
izbrali, ampak da bi se prilagodili drugim; zopet
drugi so se oddaljili zaradi osebnih težav: bolezni, žalovanja, družinskih preizkušenj. Toliko
različnih okoliščin, ki jih pozna samo Bog.
Vsekakor pa si želim, da bi vsem, ki so se znašli
v podobnem stanju, tako branje tega pisma kakor iskren pogovor z osebo, ki jim bo to pismo

Skrivnost
vsake osebe
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izročila, pomagala ne toliko do “spreobrnenja”
(ki je vsekakor Božji dar), kolikor do prepoznavanja ali bolje do ponovnega iskanja globokih
vprašanj, ki so v srcu slehernega, v skrivnosti
vsake osebe, kamor vstopi samo Bog.
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Jagnjetova
nevesta

