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Drage/i, smo že v Velikem tednu. V veselje mi je, ko pomislim, koliko praznovanj
smo imeli oz. doživeli v atrijih z otroki!
Atrij je res privilegiran kraj za vse nas, saj v njem pogosto prejmemo dar odkritja
vsaj delčka skrivnostnega razvoja odnosa med Bogom in otrokom. V tem postnem
času, ko sem z otroki na tretji stopnji delala »orožje luči«, sem znova dobila
potrditev, kako globoko otroci razumejo kretnjo mešanja (nekaj kapljic vode v
vinu pri pripravi keliha). To je kretnja, ki so jo videli že kot majhni otroci in jo
pogosto ponavljali, nato pa v naslednjih letih nenadoma spet pride na površje z
vedno novimi odkritji. Predstavila sem normo o širokih vratih in široki cesti ter o
ozkih vratih in ozki cesti, in otroci so mi takoj povedali, da ne razumejo. Zato smo
pozorno pogledali dva različna cilja: 'pogubljenje' in 'življenje', in tako jim je
podoba vrat in ceste začela postajati jasnejša. Ko sem jim rekla, da je 'življenje'
'Jezusovo življenje', 'je njegova luč', 'je paruzija', je neka deklica z žarečimi očmi in
širokim nasmehom rekla: »Že razumem! Mi moramo vstopiti v kelih!«, nato je
približala svoji roki, stisnjeni v pest in je nadaljevala: »V kelihu je On velik, mi pa
smo majhni in vsi stisnjeni, stisnjeni kot kapljice vode!«
Ponovno smo videli: liturgija osvetli Sveto pismo.
Še en dar globljega spoznanja: Z otroki smo premišljevali priliko o biseru ob
materialu za tretjo stopnjo. Zdelo se je, kot da je prilika spet nova! Začeli smo
raziskovati, kaj bi lahko predstavljal biser, ki je tako dragocen, da je trgovec pustil
vse, da ga je dobil. Deklica S. je rekla: »Biser smo mi in Jezus pusti vse, da bi nas
imel.« Vprašala sem: »Toda Jezus, kaj je zapustil?« Odgovorila je: »Dal je svoje
življenje!« Vprašala sem jo, kako je to mogoče, pa je odgovorila: »Ni čisto tako kot
če bi ga prodal, ker mu ostane, a ga dá nam«. Ostali otroci so, zelo prepričani,
rekli: »Da, smo mi in Jezus nam dá svoje življenje, svojo luč, krst…«
Sandra, ena od navzočih katehistinj, mi je kasneje rekla: »S. je povedala točno to,
kar je rekel sveti Pavel v Filipljanom 2: Kristus Jezus, čeprav je imel Božjo naravo,
ni ljubosumno čuval zaklad svoje enakosti z Bogom, ampak je prost… (slovenski
standardni prevod se glasi: 'Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno
oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil…').
V skrivnosti Velike noči in po tem, kar se dogaja tu, v atriju na via Alessandria, vas
vabim, da nadaljujemo svoje prodiranje v skrivnost skupaj z otroki, saj nam oni
pomagajo odkriti vedno kaj novega!
Velik objem, Francesca

