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Marjan Turnšek. Prebudimo dremajočega velikana. Maribor: Ognjišče,
Slomškova založba, 2014. 256 str. ISBN:
978-961-265-129-9.
Avtor knjige, Marjan Turnšek, docent
pri katedri za sistematično in dogmatično teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, je avtor več samostojnih knjižnih
del in strokovnih člankov ter prispevkov
v znanstvenih revijah. Njegove najbolj
znane knjige so: Pot v globino (1998),
Najdragocenejše (1999), Govori, Gospod (2002), To troje (2005), Iz obličja v
obličje (2006) in Prva setev (2007).
Naslov knjige avtor razloži v predgovoru, ko pravi: »Naslov je vzniknil iz intuicije, ki se je v meni sprožila pred leti,
ko sem prvič srečal obliko nove evangelizacije ›župnijske celice za evangelizacijo‹, kjer me je prevzela misel, da so
cerkvena občestva ›speči velikani‹, ki jih
je treba prebuditi. V upanju, da slovenska župnijska občestva niso v trdnem
spancu, ampak šele dremljejo, sem v
njih, tudi na osnovi izkušenj, ko sem jih
v zadnjih sedmih letih kot škof obiskoval, prepoznal ›dremajočega velikana‹,
ki ga želimo z iskanjem slovenskega načina ponovne evangelizacije ›prebuditi‹,
da ne bi popolnoma zaspal.« (7) Tako
avtor sam pokaže dva pomembna poudarka. Najprej, da je nujen teološko-pastoralni premislek našega delovanja
(smer nova evangelizacija). Poleg tega
poudari, da izhaja iz konkretne situacije, to pa pomeni, da dobro pozna temelj
in ozadje sedanjega stanja v Cerkvi in v
družbi. Knjiga ne želi biti samo opis nekih preteklih in sedanjih dejstev, ampak
predvsem pogled v jutrišnji dan, v prihodnost. Avtor jo vidi v »biti Cerkev«.

Poleg tega, da dobro pozna smernice
drugega vatikanskega koncila, mu je domača tudi vizija konkretne podobe katoliške Cerkve v Sloveniji, ki je dokaj jasno izstopila na plenarnem zboru Cerkve na Slovenskem in je v sklepnem dokumentu tudi predstavljena. Ta vizija se
želi nadaljevati in uresničevati še posebno po poti vseslovenskega skupnega pastoralnega načrtovanja, zbranega v
krovnem dokumentu Pridite in poglejte
(2012). V vseh teh prizadevanjih želi vizija Cerkve na Slovenskem »slediti Kristusovi skupnosti« v luči prve Cerkve, ki
jo je ustanovil Kristus in jo poslal v svet
kot svoje skrivnostno telo, da bi vsem
oznanjala evangelij (11).
Knjiga je razdeljena v tri sklope: 1.
Občestvo Cerkve – kdo sem?, 2. Organizem za ponovno evangelizacijo in 3.
Samo kdor sam bedi, lahko druge drami.
V prvem delu, Občestvo Cerkve – kdo
sem?, se avtor ustavi ob širšem razmisleku o temeljni istovetnosti Cerkve, ki
se udejanja tudi na slovenskih tleh. Temeljito predstavi ekleziološko ozadje, ki
je rezultat drugega vatikanskega koncila
in teološkega snovanja po njem. To je
vsebina, ki ima v slovenskem prostoru
še veliko »ustvarjalnega prostora«.
Hkrati ne moremo mimo sveta, družbe
in okolja, v katerem živimo. Ugotovitev
je preprosta: svet se oddaljuje od Cerkve in od Boga. Vsem naštetim je namenjeno prizadevanje nove evangelizacije,
ki naj bi bila po besedah avtorja nova v
gorečnosti, v metodi in v načinu, nikakor pa ne po vsebini, ki ostaja oseba Jezusa Kristusa (17). Avtor navaja papeža
Benedikta XVI., ki pravi: »Nujna naloga
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Cerkve v našem stoletju se mi zdi, da
spet prebudi veselje nad Bogom, veselje nad božjim razodetjem, nad prijateljstvom z Bogom.« (58)
V drugem delu, Organizem za ponovno evangelizacijo, avtor spomni, da je
bil evangelij izročen apostolom, ki so ga
nato posredovali učencem in drugim
ljudem, ena generacija drugi; tako je
prišla vesela blagovest do vsakega med
nami. Spomni pa tudi, kako je evangelist Matej zapisal, da se je na gori zbralo
enajst učencev. Eden je torej manjkal. S
tem je že na začetku delovanja Cerkve
jasno postavljeno dejstvo nepopolnosti
skupnosti Cerkve (59). Kljub nepopolnosti Cerkev nadaljuje svojo pot. »Pojdite torej,« je Jezusova oporoka, ki nas
kot sinove v Sinu usmerja k bratom in
sestram, ki Kristusa še ne poznajo ali ga
poznajo premalo poglobljeno (60). Pri
tem poslanstvu ni pomembno »delo«
svoje lastne moči, ampak predvsem to,
da je vsak »orodje« v njegovih rokah:
»Pojdite torej in naredite vse narode za
moje učence!« Pri tem pa vsi oznanjevalci računajo tudi na delovanje Svetega
Duha. Ob pogledu na konkretno situacijo v Sloveniji, v Evropi, v Ameriki je
nujna odločitev za ponovno evangelizacijo. Avtor v tem poglavju predstavi tudi
življenje v Cerkvi: izhodišče našega poslanstva ni ničelna točka, ampak izhajamo iz neke podlage, iz že obstoječih dejavnosti: sistem župnijskih celic za novo
evangelizacijo, tečaj Alfa, župnije z različnimi aktivnostmi in skupinami, občestvi /…/ Poleg tega je pomembna zavest
občestvenosti: »Zavedanje Cerkve, da
je živi organizem z lastno identiteto, se
v nekaterih segmentih spreminja glede
na zgodovinsko-kulturno okolje, v katerem živimo /…/ Ne da bi koncil zanikal
hierarhični ustroj Cerkve, je prenesel

poudarek v zavedanju na njeno občestveno razsežnost, označeno s svetopisemsko koinonio, ki izvorno pomeni odnos z Bogom in šele v njem odnose med
ljudmi.« (89)
Tretji del nosi naslov Samo kdor sam
bedi, lahko druge drami. To je parafraza
Slomškove misli: »Kdor hoče druge vneti, mora sam goreti.« Avtor se zaveda,
da ni prave poti dalje, če ni budnega in
gorečega nosilca evangeljskega oznanila. (121) Ne zatiska si oči pred svetom,
ki Boga in vere »skoraj« ne potrebuje
več. V novi evangelizaciji vidi možno
uresničitev ponovne prebuditve srca in
razuma. Današnjo situacijo poveže z
Apostolskimi deli, v katerih je rečeno,
da so se sodobniki čudili življenju prvih
kristjanov. V tem delu jasno osvetli lik,
podobo novega oznanjevalca, ki naj bi
postajal ljudem v svetu vidno obličje
božjega usmiljenja, njegove bližine.
Predstavi nam tudi definicijo evangelizatorja, ki je »kristofor«, nosilec Kristusa svetu, v katerem živi (121). Sveto pismo, evangeliji so najprepričljivejša referenca našega delovanja. Kakor je Kristus izstopil iz božje sfere bivanja in prišel med nas ljudi, tako je tudi vsak kristjan poklican, povabljen, naj izstopi iz
svojega varnega bivališča (skrivališča) in
se napoti drugim naproti, da jih sreča
(122). Slovenski pastoralni načrt je prav
zato v središče postavil srečanje z živim
Jezusom Kristusom, to pa je glavna vsebina poglobljene osebne vere in najpomembnejši cilj nove evangelizacije. V
tem sklopu avtor spregovori o tistih, ki
so poklicani, da evangelizirajo (evangelizatorji), najprej s tem, kar so, s svojim
življenjem, s svojim pričevanjem. V nadaljevanju so predstavljene glavne značilnosti versko-kulturnega okolja. V drugem podnaslovu tretjega dela je zapisa-
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no, da se ponovna evangelizacija ne
more in ne sme odreči osrednjemu mestu evharistije v cerkvenem občestvu,
saj prav obhajanje zakramenta svete evharistije omogoča tudi skrivnostno telesno navzočnost Gospoda samega
(182). Iz vsega tega avtor izpelje bistvo
resničnega pričevanja. Po pričevanju je
Kristus živo navzoč sredi sveta s tem, kar
je v njem novega storil, kar je prenovil.
Če želimo biti pričevalci, nam ni treba
ničesar iznajti, ampak samo dati na voljo svoje »telo«, svoj sarx, da more milost v njem zasvetiti kot Kristusova luč
(242–243).
V sklepu se avtor sprašuje: »Ali iščemo vzroke samo zunaj sebe, tako osebno kot občestveno, ali pa si upamo kri-
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tično izpostaviti tudi sami sebe?« To pomeni, da je treba začeti pot evangelizacije (prve ali druge oziroma nove) pri
sebi.
Knjiga daje odlična izhodišča za teološki in pastoralni razmislek. Zgledi iz
dokumentov, iz Svetega pisma in iz cerkvenega nauka nam želijo pomagati na
poti iskanja odgovorov na pastoralne
potrebe. Na koncu najdemo reference,
to pa daje delu znanstveno težo. Knjiga
je dobrodošla kot predstavitev »stanja«
v Cerkvi na Slovenskem, hkrati pa je
tudi spodbuda za nadaljnje raziskovanje
in za iskanje smernic, ki bodo privedle
do uresničenja nove evangelizacije.
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