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Evangelizacija kot ena od poti do enega Boga v
sodobnih pastoralnih smernicah
Povzetek: V kontekstu etične implikacije enega Boga smo izbrali evangelizacijo kot

eno od poti do Boga, in to v sodobnih pastoralnih smernicah. V zadnjem obdobju so različni avtorji poudarjali različne vidike. V prispevku spregovorimo o
treh predstavnikih in o njihovih delih. Najprej teče beseda o nadškofu Rinu Fisichellu, ki v svojem delu Nova evangelizacija definira razliko med novo evangelizacijo in reevangelizacijo. Naslednji predstavnik je Walter Kasper, ki svoja
izhodišča za razmišljanje predstavi v delu Nova evangelizacija v Evropi. V eni
od svojih smernic zapiše drzno izjavo, da bosta krščanstvo in Cerkev misijonarska ali pa ju ne bo več. Tretji predstavnik pa je Bob Bedard z delom Evangelizacija kot izziv za katoliško Cerkev, v katerem poudari tri ključne prvine evangelizacije: pridiganje, učenje in pričevanje. Pot nove evangelizacije privede človeka
do prečiščene etičnosti, kot posledica tega pa do vere v enega, dobrega in
usmiljenega Boga.

Ključne besede: evangelizacija, pričevanje, spreobrnjenje, vera v enega Boga, pastoralne smernice

Abstract: Evangelization as One of the Ways to One God in Contemporary Pastoral Guidelines

In the context of ethical implications of one God, we chose evangelization as
one of the ways to God in contemporary pastoral guidelines. Recently, different
authors have emphasized various aspects. This article discusses three of them
and their works. The first one is the Archbishop Rino Fisichella, who in his work
The new Evangelization defines the difference between the new evangelization
and re-evangelization. The next is Walter Kasper, who presents his starting points for thought in the work New Evangelization in Europe. In one of his guidelines he presents a bold statement that Christianity and the Church will be
missional or they will be no more. The third author is Bob Bedard with his work
Evangelization: A Challenge for the Catholic Church, in which he stresses three
key elements of evangelization: preaching, learning/teaching, and testifying.
The path of the new evangelization leads someone to purified ethics and consequently to the faith in one, good, and merciful God.
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Uvod

Kaj je implikacija? Ena od definicij pravi, da je implikacija to, če povežemo dva
stavka, dve izjavi z naslednjima veznikoma: »če – potem«. Ko ju uporabimo v besedni zvezi, pravimo, da smo sestavili implikacijo dveh izjav. Tukaj je to pogojni
odvisnik, saj v njem izrazimo pogoj za uresničitev dejanja v poprejšnjem, glavnem
stavku. Po zakonitostih implikacije je ta implikacija resnična v vseh primerih, razen
takrat, kadar je prva izjava resnična, druga pa napačna. Poglejmo si to na pastoralnem zgledu: »Če bomo sledil smernicam nove evangelizacije, potem bomo
vedno bolj poglabljali vero v enega Boga.« Za logični veznik »če (ko, ako) – potem
(tedaj, takrat)« lahko uporabljamo še naslednje besedne zveze: »potem …«, »kadar je res, da …, takrat …«, »samo če …, potem …«, »ob hipotezi, da …, takrat …«,
»brez … ni …«. (Strnad 2005) Naše hipotetično izhodišče je, da je evangelizacija,
nova evangelizacija, pot, ki vodi k poglobljeni veri v enega Boga.

2.

Temeljne smernice evangelizacijskega procesa

V sklepnem dokumentu Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem beremo, da je
drugi vatikanski koncil daljnovidno spregovoril, da je
»naloga vsega Božjega ljudstva, zlasti dušnih pastirjev in teologov, da ob
pomoči Svetega Duha različne načine govorjenja današnjega časa
poslušajo, jih razločujejo in razlagajo ter presojajo v luči Božje besede; tako
bo razodeto resnico mogoče vedno globlje dojeti, bolje razumeti in
prikladneje podajati« (CS, tč. 44).
Zato je razumljivo, da je papež Janez Pavel II. v svojem govoru v Ljubljani ob
prvem obisku v Sloveniji dejal, da evangelij ni nikoli oznanjen enkrat za vselej,
vsaka generacija se mora sama odločiti za Kristusa (PZ, tč. 56). Sklepni dokument
želi pokazati na rdečo nit nove evangelizacije, katere sledi lahko najdemo že v
koncilskih dokumentih. Prav tako pa nova evangelizacija »odmeva« v besedah Janeza Pavla II. v Sloveniji.
V Katehetsko-pedagoškem leksikonu je zapisano, da je evangelizacija razsežnost
vere. Verovati pomeni izpovedovati vero, pričevati. Človek ne more verovati, če
ne oznanja evangelija. Človek že s tem, da je kristjan, oznanja in pričuje. Cerkev,
ki veruje z izpovedujočo vero, je Cerkev, ki oznanja evangelij. (Canizares 1992)
Kardinal Robert Sarah v knjigi z naslovom Bog ali nič: pogovor o veri (2018)
spregovori tudi o novi evangelizaciji. V nekaj stavkih povzame, da se je hotel že bl.
Pavel VI. v svoji apostolski spodbudi Evangelii nuntiandi, posvečeni evangelizaciji
v sodobnem svetu, dotakniti te pomembne, hkrati pa obširne teme. Potem je sv.
Janez Pavel II. s posebno širino Cerkvi spet dal potrebni zanos. Na vzhodu Evrope
so narodi zadihali v svobodi. Papež sv. Janez Pavel II. pa je dal svetu okrožnico Redemptoris misio, v kateri je želel definirati siloviti poziv k spreobrnjenju. Nova
evangelizacija je odgovor na čas, na družbenopolitične razmere, na pomanjkanje
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vere, na izginjanje pomena Boga in človeka, na pomanjkanje dejanskega poznavanja Jezusovega nauka, na odmikanje nekaterih držav od njihovih krščanskih korenin, to je sv. Janez Pavel II. imenoval »tiha apostazija«. Bistvo evangelizacije je,
da preseže zgolj teoretično poznavanje božje besede; pomemben je osebni stik z
Bogom, z Jezusom. (193–194) Posledica tega je, da bi lahko rekli: govor je o etični
implikaciji enega Boga.
Kardinal Sarah nadaljuje, da v sedanjih razmerah hočemo postaviti vprašanje:
Kako naj omogočimo ponovno odkrivanje vere? Sv. Janez z vso močjo slovesno
oznani: »Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo
opazovali in so otipale naše roke, to vam oznanjamo.« (1 Jn 1,1) Tako je sv. Janez
Pavel II. za pripravo na novo evangelizacijo hotel, da se ponovno uredi Katekizem
katoliške Cerkve. Delo je zaupal Josephu Ratzingerju. V tem besedilu je zajet celotni nauk Cerkve. Sv. Atanazij pravi, da imamo veliko obveznost, da preučujemo
staro izročilo, nauk in vero katoliške Cerkve. Gospod ga je dal, apostoli so ga oznanjali, cerkveni očetje so ga varovali. Na tem je bila utemeljena Cerkev, in če ga kdo
odstrani, ne more biti več kristjan niti nositi tega imena. (Sarah 2018, 196–197)
Ob vsem tem odkrivamo »korenine« nove evangelizacije. To ni samo neki dokument, to ni samo ena od smernic, to je zgodovinski evangelizacijski tok.
Temeljna naloga nove evangelizacije je, oznanjati svetu veselo novico o razodetju Boga v Jezusu Kristusu in vabiti k spreobrnjenju in k veri (Manns 2012, 15–
18). Vera je osebno srečanje z Jezusom Kristusom. Verovanje zadeva osebo in
resnico. Človek, ki se vključuje v proces evangelizacije, postopoma spreminja svoje mišljenje, življenje in način sobivanja z drugimi. (PZ, tč. 57) Evangelizacija tako
ni samo stvar procesa Cerkve kot institucije, ampak vsakega človeka, vernika.

3.

Rino Fisichella in njegova izhodišča v delu Nova
evangelizacija

Nadškof Rino Fisichella je član Kongregacije za nauk vere, Papeškega sveta za kulturo, Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja in Papeške komisije za
mednarodne evharistične kongrese in predsednik Papeškega sveta za novo evangelizacijo. Papež Benedikt XVI. je ustanovil Papeški svet za novo evangelizacijo. Ob
tem je v baziliki sv. Pavla zunaj obzidja med homilijo dejal, da se je odločil, da
ustanovi novo telo v obliki papeškega sveta, katerega primarna naloga bo pospeševanje ponovne evangelizacije v deželah, kjer so oznanilo evangelija že slišali in
kjer so antične Cerkve že navzoče, a se soočajo s stopnjujočim se sekularizmom v
družbi in z neke vrste »mrkom čuta za Boga«, ki pomeni izziv, kako najti primerna
sredstva za ponovno predstavitev trajne resnice Kristusovega evangelija. (Fisichella 2014, 10) Nadškof Fisichella predstavi trenutno stanje v Evropi. Jasno opažamo,
da elementi sekularizma stopajo na mesto religioznega, svetega.
Dikasterij je nastal 21. septembra 2010 z apostolskim pismom Povsod in vedno
(Ubicumque et semper). Ustanovljen je bil na liturgični praznik sv. Mateja. Izbira da-
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tuma je simbolična, kaže pa na velik pomen: nova evangelizacija je tesno povezana
z Jezusovo zapovedjo, da pošlje svoje učence po vsem svetu, in to novo poslanstvo
najde svojo temeljno povezavo v evangeliju (10). Nadškof Fisichella tako izpostavi
pomemben element nove evangelizacij: poslanstvo, ki je povezano s pričevanjem.
Drugo poglavje svojega dela z naslovom Nova evangelizacija avtor posveti razlagi nove evangelizacije. Ključna je definicija, ki potegne črto ločnico med novo
evangelizacijo in reevangelizacijo. Izbral je srednjo pot, po kateri se oznanja en in
isti evangelij z novim navdušenjem, na nov način izražanja, ki je sprejemljiv v različnih kulturnih okoljih, in z novimi metodologijami, ki morajo prinašati globoki
pomen, ki ostaja nespremenljiv. (30) Tako evangelij ostaja evangelij, pomembno
pa je iskanje »vstopnih mest«, ki bi znova vnela ogenj evangeljskih vrednot.
Avtor zelo dobro vstopi v današnji svet: opiše nastop sekularizma, program,
osredotočen na izjavo, ki ima danes le še tehnično veljavo: živeti in graditi svet et
si Deus non daretur (»kakor če Bog ne bi obstajal«). Ta izziv je bil lansiran v času,
ko je bil teren zanj zelo ugoden, in je bil sprejet z navdušenjem. Danes, po tolikih
letih, pa se moramo vprašati, kolikšno mero kritičnosti so imeli tisti, ki so ga sprejeli oziroma odobravali. V Cerkvi se je malo predtem končal drugi vatikanski koncil in na obzorju so se kazali simptomi krize, ki bi lahko za seboj potegnila številne
vernike. Nekoliko zatem, leta 1968, pa se je Zahod soočil z velikim uporom mladih.
Zdi se, da so mnogi v idejah sekularizacije našli ključ, ki jim je omogočil, da so pred
svetom pokazali svojo težnjo po avtonomiji, Cerkev pa je tako dobila priložnost za
prepoznavanje preprostosti svojih korenin. (33) Z drugim vatikanskim koncilom je
Cerkev odprla vrata svetu, stopila je v ta svet, ki pa je vse prej kakor »enobarven«.
Nadškof Fisichella se dotakne tudi področij nove evangelizacije: liturgija, dobrodelnost, ekumenizem, priseljevanje, komunikacija. Nova evangelizacija je navzoča tudi sredi teh novih mediapolisov. Razni glasovi, od sociologov do psihologov, od nas zahtevajo, da smo pozorni na nevarnosti tega novega »malega velikega sveta« interneta, ki se širi in ki pomeni nevarnost, posebno zaradi vpliva, ki ga
ima na osebno vedenje in na vedenje množic. Vsekakor pa sveta komunikacije ne
moremo preučevati samo z njegovega funkcionalnega vidika. (Cucci 2015, 13–15)
To bi bila velika napaka, ki nas ne bi le oddaljila od sveta komunikacij, ampak bi
onemogočila, da bi ga prav razumeli v njegovi naravi in v različnih oblikah, ki ga
sestavljajo. Misliti na svet komunikacij v smislu čiste tehnologije je omejevanje in
ne pripomore k temu, da bi videli pravi obraz kulture, ki ga obdaja. Dejansko smo
soočeni s svetom misli in tehnologije z izjemnim potencialom, ki ga v tem trenutku le delno poznamo in uporabljamo. (Fisichella 2014, 82–83)
Pomenljive so besede, ko spregovori o novi evangelizaciji in o novih evangelizatorjih. Za izhodišče vzame svetopisemske besede:
»Kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Toda kako naj ga kličejo, če
niso verovali vanj? In kako naj verujejo, če niso slišali o njem? In kako naj
slišijo o njem, če ni oznanjevalca? In kako naj oznanjajo, če niso bili poslani?
Kakor je pisano: Kako lepe so noge tistih, ki prinašajo veselo oznanilo o
dobrih rečeh.« (Rim 10,13–15)
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Kristjan je po svoji naravi Cristophoros. Novi evangelizatorji smo vsi: od duhovnikov, posvečenih, pa vse do laikov. (Fisichella 2014, 108) To so pomembni koraki,
ko prehajamo od enega načina razmišljanja, to je, da so evangelizatorji samo »izbrani«, pa vse do spoznanja, da smo vsi poklicani.
V sklepu avtor zapiše, da knjiga ne potrebuje konca. Bolje je pustiti odprto razmišljanje za odzive, ki jih bo spodbudila v prihodnje. Bolje je narediti sintezo. Benedikt XVI. je v govoru kardinalom in škofom, članom Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije, na prvem srečanju 30. maja 2011 dejal, da izraz nova
evangelizacija kaže na potrebo po prenovljenem načinu oznanjevanja, posebno
za tiste, ki živijo v današnjem kontekstu, v katerem so močno vidne posledice
razvoja sekularizacije tudi v deželah s krščansko tradicijo. Evangelij je vedno novo
oznanilo odrešenja, ki ga je prinesel Kristus, da bi bil človek deležnik božje skrivnosti in njegovega življenja ljubezni in da bi človeku omogočil prihodnost upanja,
ki je zanesljivo in močno. Dejstvo, da je Cerkev v tem času poklicana k novi evangelizaciji, pomeni, naj okrepi svoje misijonsko poslanstvo, da bi se mogla v polnosti odzvati Gospodovemu klicu. (156) Uspešne evangelizacije si ne moremo predstavljati brez dobrega poznavanja sveta, v katerem živimo, brez dobrih evangelizatorjev, ti pa lahko postanejo dobri samo, če so ljudje evangelija in njegovih
vrednot.

4.

Walter Kasper in njegova izhodišča za novo
evangelizacijo v Evropi

Walter Kasper je eden večjih še živečih teologov in ekumenskih delavcev katoliške
Cerkve. Potem ko je deset let vodil škofijo Rottenburg-Stuttgart, ga je Janez Pavel
II. leta 1989 imenoval za kardinala in predstojnika Papeškega sveta za edinost kristjanov.
Kardinal Kasper dodaja k novi evangelizaciji še določilo kraja: »v Evropi«. S tem
misli na vse tiste dežele v Evropi, ki so, zgodovinsko gledano, zaznamovane s krščanstvom in s krščanskim izročilom, a so se verniki v njih oddaljili od vere in
Cerkve in opustili prvotno gorečnost. V poglavjih, ki govorijo o novi evangelizaciji,
dobro predstavi položaj Cerkve. Dejansko se sprašuje: »Cerkev, kam greš?« V tem
kontekstu zapiše pomenljive besede. Pravi, da Cerkvi ni treba na novo odkrivati
svoje vizije. Že od samega začetka jo dobiva iz Jezusovega oznanjevanja o prihodu
božjega kraljestva (Mr 1,14–15). Upanje pripada pravzaprav njeni ustanovni zgodbi, zapisano je v njeno srce. Zadnja knjiga Svetega pisma to upanje ponovno izpostavi: »Glej, vse delam novo.« (Raz 21,5) Cerkev živi iz tega eshatološkega upanja.
Kar manjka, je to, da bi upanje prevedli v konkretno vizijo in v konkretno pastoralno perspektivo za konkretno prihodnost znotraj zgodovine. Cerkev mora sanje,
ki tičijo v njej od nekdaj, uresničiti v današnji stvarnosti na podjeten in ustvarjalen
način. Ključni pojem in geslo, bolje rečeno: vizija za današnjo in jutrišnjo pastoralo, se glasita: nova evangelizacija. Ta program bodo nekateri, zlasti nova gibanja,
sprejeli z navdušenjem. Drugi, ki se pogosto imajo za napredne, pa ga bodo vide-
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li kot reakcionarnega. (2014, 73–74) Cerkev ima evangelij. V tem je prednost, v
tem je priložnost.
Kardinal Kasper odlično pozna situacijo v svetu in v Cerkvi, zato je naredil utemeljeno analizo. Na koncu zapiše nekaj konkretnih pastoralnih izzivov. Najprej
izpostavi kristološko osredotočenost. Krščanska vera ni teorija, ni neka abstrakcija, ampak je konkretna oseba, Jezus Kristus. Iz njegovega obličja seva obličje živega in enega Boga: Boga, ki gre na križ in je z nami in pri nas. Nova evangelizacija
je zato najprej uvajanje v prijateljstvo z Jezusom in hoja za njim. Ne govorimo o
modrosti sveta, temveč le o Jezusu Kristusu in o božji modrosti (1 Kor 1,18;2,15),
ki je pot, resnica in življenje (Jn 14,16). (92) Kardinal Kasper gradi svojo vizijo nove
evangelizacije v Evropi na osnovnem temelju: na Jezusu Kristusu. V tem kontekstu lahko zatrdimo, da je to nadčasni temelj, ki ga nova evangelizacija želi »umesiti« v ta svet.
V nadaljevanju kardinal Kasper spregovori o majhnih skupnostih (občestvih),
na drugi strani pa o večjih cerkvenih središčih. Pravi, da človek dobi konkretno
izkušnjo Cerkve v skupnosti. To je Cerkev v našem kraju. To je tisti Jezus Kristus, ki
je navzoč v vsaki skupnosti. Zato se nobena skupnost ne sme izolirati. Vsaka skupnost je Cerkev le, kolikor pripada eni, sveti, katoliški in apostolski Cerkvi. Občestveno krščanstvo, ki ni Cerkev, je protislovje v sebi. Zlasti danes je treba biti kristjan
svetovne perspektive in formata, torej s svetovno-cerkveno razsežnostjo (katoliška razsežnost). Ko kardinal Kasper razmišlja o konkretnem pastoralnem delu na
terenu (župnije), se zaveda zmanjševanja duhovniških poklicev. Pravi, da bomo
morali dolgoročno preiti od razpršilnega principa do zbiranja in povezovanja moči
v cerkvenih središčih. V njih bo potem mogoče ob nedeljah namesto skrčenega in
razredčenega okusiti polno življenje Cerkve. Rešitev vidi v »hišnih Cerkvah«, v
malih skupnostih, skupinah, gibanjih, ki bodo v veliki Cerkvi oziroma veliki župniji zares doma. (93–94)
Kardinal Kasper nato razmišlja o konkretnih pastoralnih izzivih, o ekumenizmu
v resnici in o ljubezni. Osrednja ideja je, da ne govorimo o kakršnemkoli ekumenizmu, ampak o ekumenizmu v resnici in v ljubezni. Prav zato se moramo posloviti od navdušenih in nestrpnih pričakovanj. Človeško gledano, bomo morali računati z daljšimi obdobji. Vendar je danes že veliko več možnega, kakor menimo in
kakor smo navadno vajeni storiti. (95–96) Dejansko je področje ekumenizma neke
vrste »indikator« pravega odnosa do evangelija, do evangelizacije.
V četrti smernici spregovori Kasper o misijonarski nalogi. Zapiše drzno izjavo,
ko pravi, da bosta krščanstvo in Cerkev misijonarska ali pa ju ne bo več. Kdor ne
raste, se manjša. Kdor ima rad svojo vero, bo hotel o njej tudi pričevati, jo posredovati drugemu, mu pustiti, da je postane deležen tudi on. Vera bo postala močnejša, ko jo bomo delili naprej. Po današnjem razumevanju je misijon dialoški.
Spoštuje prepričanje, vest in religijo drugega. Ampak v dialogu želi tudi nekaj podeliti. Drugemu želi podariti najdragocenejše, kar ima, Jezusa Kristusa, Odrešenika. V ospredju ni to, da bi druge naredili boljše muslimane, boljše budiste itd.,
ampak to, da v besedi in v dejanju izpričamo Jezusa Kristusa. Težave niso majhne.
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Islam je namreč pokrščanska religija, ki ima težnjo, krščanstvo korigirati in premagati. Napetosti in spori so zato neizogibni. Poleg tega islam ni samo drugačna religija, je tudi drugačna kultura, ki se do zdaj še ni vključila v našo zahodno kulturo.
Sovraštvo do vsega, kar je zahodnega, izhaja pri fanatičnih muslimanih tudi iz
kompleksa manjvrednosti; je znak šibkosti in dvoma. (96–97) V tej smernici kardinal Kasper pokaže veliko mero drznosti. V prvi vrsti izpostavi pomen pričevanja,
v nadaljevanju pa opozori na okoliščine, v katerih bo nova evangelizacija morebiti naletela na težave.
Kot zadnjo smernico kardinal Kasper izpostavi človekove pravice in solidarnost.
Misijon in nova evangelizacija sta povezana z družbeno pravičnostjo in mirom. Ker
zemeljske dobrine pripadajo vsem ljudem, moramo kristjani po vsem svetu zastopati kulturo delitve dobrin in solidarnosti ter spoštovanja človekovega naravnega
in življenjskega okolja. Globalizacija gospodarskih in finančnih trgov – da, ampak
če je povezana z globalizacijo človekovih pravic in solidarnosti. (98–99) Kardinal
Kasper nam odpira oči in kaže na vsa področja, kjer nova evangelizacija išče pot
do uresničitve. Ne moremo si predstavljati nove evangelizacije brez etičnosti, posebno ko govorimo o področjih, kakor so človekove pravice in solidarnost, ko govorimo o področjih, ki zadevajo vse ljudi, ne glede na vero, nacionalnost, družbenopolitično opredeljenost.
Sklepne misli so predvsem duhovne, saj pravi, da mora vizija pognati korenine
v naših srcih. Zagoreti moramo v binkoštnem ognju. Kakor hitro bomo zagoreli v
tem ognju, se bo ogenj razširil kakor požar v podrastju, sam po sebi in nezadržno.
Veljalo bo, kar pravi apostol Pavel: »Gospodova beseda se širi.« (2 Tes 3,1) Nova
evangelizacija Evrope in sveta se začne pri nas samih. (100–101) Kardinal Kasper
definira novo evangelizacijo v vertikalni (v odnosu do Boga, evangelija, evangeljskih vrednot), pa tudi horizontalni dimenziji (medsebojni odnosi, vsa področja
sveta).

5.

Bob Bedard in njegovi konkretni (praktični) koraki pri
implikaciji enega Boga v sodobnih pastoralnih
smernicah

Bob Bedard je katoliški duhovnik, ustanovitelj družbe sv. Križa. Zelo plodovit pisatelj, ki nagovarja tako laike kakor klerike, njegova knjižica je pomemben pripomoček in spodbuda za novo evangelizacijo. V svojem delu z naslovom Evangelizacija:
Izziv za katoliško Cerkev se sprašuje, kako evangelizirati, kako prenesti stvari v
prakso. Po njegovem mnenju so pomembne tri osnovne poti, ki so nam na voljo:
pridiganje, učenje in pričevanje.
Ko govori o pridiganju, je njegova beseda jasna. Pravi, da je treba spremeniti
način pridiganja. Ljudi je treba vabiti k odločitvi. Iz tega pa izhaja potem naslednji korak, ki je v predajanju, Jezusa Kristusa je treba sprejeti za Gospoda našega
življenja. To tudi pomeni: njemu predati vsak poskus svojega prevzemanja vodstva
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nad svojim lastnim življenjem – govorimo o popolni predanosti. Tisti, ki evangelizira, poskuša v poslušalcih prebuditi Gospodov klic in jih povabiti, naj dajo nanj
popoln odgovor. Dokler v življenju človeka ni takšnega odgovora, ne moremo govoriti, da je bil evangeliziran. V ocenjevanju oznanjevalcev je Bob Bedard zelo kritičen, saj pravi, da pridigarji ne vabijo dovolj, ne spodbujajo dovolj k temu, da bi
ljudje odprli svoja srca in dovolili Gospodu, da bi on vstopil vanje in v njih deloval
tako, kakor on zmore in želi. V nadaljevanju pravi: dokler ne bomo dosegli, da bodo
naši ljudje osebno odgovarjali na Gospodov klic, bodo ostali neevangelizirani in
takšni, kakor so, žal, premnogi katoliški verniki – bolj ali manj občasni nedeljniki
ali nezainteresirani gledalci. Naša naloga je, da jih vedno znova spomnimo na eno
od najosnovnejših resnic o Bogu – to je, da želi biti Bog aktiven sodelavec v njihovih življenjih in da je že naveličan tega, da mora biti le povprečen opazovalec.
Razmišljanje o pridiganju sklene z besedami, da bi naši ljudje morali iz cerkve odhajati tako, da bi v njihovih ušesih odzvanjalo Jezusovo ime. Zato je prižnica primarni prostor za posredovanje osnovnega poslanstva Cerkve. To pomeni, da se
mora podrediti temu namenu. (2013, 65–68) Bedard je človek, ki je veliko časa
preživel med ljudmi, med mladimi. In njegovi praktični nasveti so sad tega dela in
prizadevanja.
Ko govorimo o poteh do enega Boga, Bedard poudarja, da ne smemo zanemarjati učenja. Poznamo različne pristope: od izobraževanja odraslih, kateheze za otroke in najstnike pa vse do duhovnih vaj. Tudi domača vzgoja ni zanemarljiva.
Bedard izpostavi, da mora biti poučevanje – tako kakor pridiganje – evangeljsko.
Bistvo je, da ljudi privedemo do spoznanja, da morajo odgovoriti na evangelij.
Človek je povabljen, da naredi prvi korak. Bog je namreč vljuden, nikomur se ne
vsiljuje. To je tesno povezanost: če človeku nismo najprej v polnosti predstavili
evangelija, je vprašljiv vsak nadaljnji učinek našega poučevanja. Bedard, ki je poučeval tudi v srednji šoli, je prišel do pomembnega spoznanja: če želimo človeka
učiti, poučevati o življenju, ga moramo najprej evangelizirati. Svoje razmišljanje
sklene z besedami, da bi morali vsako okoliščino, v kateri se izvaja poučevanje,
uporabiti za evangelizacijo – za oznanjevanje božjega kraljestva. (68–72) Bedardove smernice so jasne, videti so preproste, v veliki meri pa so odvisne od konkretnih okoliščin.
Ko spregovori o pričevanju, najprej opozori, da evangelizacija ni le stvar duhovnikov oziroma posvečenih. Izhaja iz dejstva, da je Jezus dal zapoved Cerkvi, zapoved, naj gredo po vsem svetu in naj učijo vse narode (Mr 16,15). Cerkev smo vsi.
Drugi vatikanski koncil je glede tega jasen. Različne so službe, isti pa je Bog. Gospod potrebuje vsakega, zato smo poklicani, da smo njegove priče. Bedard opozarja: dokler ne znamo prav pričevati, lahko naredimo tudi škodo. Ko smo evangelizirani, smo nekako v procesu priprave, da postanemo pričevalci tudi sami. Gospod
nam je naročil, naj na vsakem mestu in vsakomur pripovedujemo o tem, kar smo
videli in slišali, in naj vsakomur, ki nas vpraša, povemo, kaj je razlog našega upanja. Ob tem pa se ustavi ob družinah, ob mestu staršev, ob starših kot pričevalcih.
Pravi, da se starši morajo prepričati, da niso oni krivi za grehe svojih otrok. Pritiski sedanjega sveta in napadi sovražnika z nedoumljivo močjo vlečejo mladega
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človeka v različna življenjska okolja, ki imajo moč, da uničijo mlado življenje. Najgloblja želja krščanskih staršev bi moralo biti odrešenje njihovih otrok. (68–76) Knjiga v celoti spodbudi človeka k razmišljanju. Kljub opisu evangelizacije v širšem
okolju ni zanemarljiv poudarek, da se evangelizacija začne v človeku samem.

6.

Namesto sklepa

Naša naloga je, da omogočimo način razmišljanja, kakršen bo postavil temelje tistim, ki bodo skrbeli za kulturo prihodnjih generacij. Moramo jim omogočiti, da
bodo živeli v pravi svobodi, ker bodo usmerjeni k resnici. Takšen način mišljenja
manjka in v vsej iskrenosti ga za zdaj še ne vidimo na obzorju. Drama verjetno tiči
povsem v tem: če manjka moč mišljenja, potem nihče ne more imeti načrtov za
prihodnost in vse postane monotono in se zaduši. (Fisichella 2014, 53)
V tem prispevku predpostavljamo, da je evangelizacija, nova evangelizacija, pot,
ki pelje k poglobljeni veri v enega Boga. Različni avtorji so nas popeljali v različne
kontekste: od samega pojmovanja nove evangelizacije do sveta, v katerem se ta
evangelizacija »uresničuje«, pa do ljudi, ne glede na njihovo vero, prepričanje,
stan. Nova evangelizacija z vsemi svojimi etičnimi imperativi vodi človeka k evangeliju, k življenju po evangeliju. Posledica tega je, da vodi k veri v enega Boga, ki
je ljubezen.

Kratice
		
		

CS – Koncilski odloki. 1980. Pastoralna konstitucija drugega vatikanskega koncila o Cerkvi v sedanjem svetu [Gaudium et spes].
PZ – Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem. 2002.
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