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BOŽJA	PRENOVITEV	
	

Popelja4	svojo	župnijo	iz	župnije	vzdrževanja	v	misijon 	1
	

James	Mallon 	2

UVOD	
___________	

HIŠA	KART	

“Nam	ni	treba	o	Jezusu	vede4	nič.	Kar	potrebujemo,	so	karte!“	Ob	teh	besedah	je	udarila	po	mizi	in	
v	dvorani	je	završalo.	Obstala	je	odpr4h	ust,	s	karto	v	roki,	zamrznjeno	v	zraku.	Na	šokiranih	obrazih	
se	je	zrcalilo	pravičniško	odobravanje	vseh,	ker	je	glasno	povedala	to,	kar	so	mnogi	želeli	poveda4	
sami.	

Teden	pred	tem,	ko	je	postalo	javno,	da	resnično	želim	ob	ponedeljskih	zvečer	rezervira4	župnijsko	
dvorano	za	10-tedenski	evangelizacijski	tečaj	Alfa,	je	bilo	vznemirjenje	tako	veliko,	da	je	bil	sklican	
krizni	 sestanek	 župnijskega	 sveta.	 Kljub	 nasvetom,	 naj	 se	 umaknem,	 sem	 jaz,	 31	 letni	 župnik	 na	
svoji	prvi	župniji	trmasto	vztrajal	in	po4skal	naprej.	Ni	bilo	druge	možnos4.	Takrat	nisem	vedel,	da	
bo	 to	 samo	 prva	 od	 mnogih	 bitk,	 ki	 jih	 bom	 imel	 s	 kartaši 	 v	 naslednjih	 10	 le4h	 svojega	3

duhovništva.	

Bog	 je	 zelo	 blagoslovil	 našo	 malo	 župnijo	 v	 teh	 zgodnjih	 poskusih	 izvajanja	 programa	 Alfa	 in	
poskusih,	 da	 bi	 dosegli	 4ste	 izven	 Cerkve	 v	 naši	 skupnos4.	 Skozi	 leta	 je	 ta	mala	 župnija	 gos4la	
večere	s	po	več	kot	sto	ljudi	zbranimi	v	župnijski	dvorani,	ki	so	prisluhnili	predstavitvi	evangeljskega	
sporočila	s	povabilom,	da	se	odzovejo.	Življenja	so	se	spreminjala.	Mlačni	so	dobivali	novega	ognja	
in	ljudje,	ki	so	bili	daleč	od	cerkve,	so	srečali	Jezusa	na	mogočne	načine,	izkušali	Svetega	Duha	in	se	
vračali	v	skupnost	vernih.	Veliki	kartaški	konflikt	je	bil	tega	vreden.	

V	drugem	poletju	v	moji	župniji	sem	dobil	še	eno,	manjšo	župnijo,	približno	15	km	nižje	po	ces4.	
Cerkveno	 občestvo	 je	 bilo	 v	 zatonu.	 Prisotnost	 je	 padala.	 Ni	 bilo	 nobene	 pastorale,	 nobenega	
služenja	razen	bogoslužja	 in	nekaj	velikodušnih	 ljudi,	ki	so	skrbeli	za	cerkvene	stavbe.	Sredstev	ni	
bilo.	Najprej	je	bilo	treba	uredi;	katehezo	za	okoli	30	otrok	med	5	-	16	letom	staros4.	Komaj	smo	se	
vsi	natlačili	v	župnijsko	dvorano,	tako	da	smo	se	odločili,	da	bomo	ločili	katehezo	za	manjše	otroke	
in	 najstnike,	 katerim	 smo	 želeli	 pripravi4	 izkušnjo	mladinske	 skupine.	 Edini	 večer,	 ko	 bi	 to	 lahko	
naredili,	 je	bil	 torkov.	 In	ob	 torkih	 zvečer	 je	bila	dvorana	 že	 zasedena:	 s	 klubom	kartašev.	Bila	 je	
popolnoma	 ista	 skupina,	 ki	 sem	 jo	 že	 “izgnal“	 ob	 ponedeljkih	 iz	 druge	 župnije.	 Skrivnost	 je	 bila	
razrešena:	 razlog,	 zakaj	 niso	 mogli	 spremeni4	 termina	 svojega	 kartanja	 na	 prvi	 župniji	 (ob	
ponedeljkih)	je	bil	v	tem,	da	so	igrali	karte	na	različnih	mes4h	vsak	večer	v	tednu.	

	Prevod	knjige	“Divine	renova4on	-	bringing	your	parish	from	maintenance	to	mission",	fr.	James	Mallon.1

	Katoliški	duhovnik,	v	času	izdaje	knjige	župnik	v	župniji	sv.	Benedikta	v	Halifaxu,	Kanada.2

	Tis4mi,	ki	v	krožku	ali	klubu	igrajo	karte	(op.	prev.).3
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Od	2004	do	2010	sem	bil	 župnik	v	 rela4vno	dobri	 župniji	 v	 rela4vno	dobrem	delu	mesta.	Bila	 je	
dragulj	v	škofiji	in	je	vedno	gos4la	škofijskega	generalnega	vikarja	in	skupino	kuratov.	Do	nedavnega	
je	bila	to	župnija	za	duhovnike,	ki	odhajajo	v	pokoj.	Posledično	se	v	30	le4h	ni	zgodilo	nič	novega.	
Stavbe	so	se	rušile	same	vase	in	Cerkev	živih	kamnov,	ljudi,	ni	bila	v	mnogo	boljšem	stanju.	Nobene	
formacije	odraslih,	nobenega	služenja	in	usposabljanja	laiških	voditeljev	ni	bilo.	Na	mnogo	načinov	
je	župnija	živela	na	stari	slavi	nekdanjih	dni.	Ena	prednost	pa	je	bila:	ni	bilo	krožka	kartašev.	Bili	pa	
so	skav4 ,	ki	so	uporabljali	naše	župnijske	prostore	4	dni	v	tednu	in	so	to	počeli	že	30	let.	4

Ponovno	smo	pričeli	s	pogovori	z	raznimi	krožki,	ki	so	uporabljali	naše	prostore	zastonj,	da	bi	dobili	
vsaj	en	večer	za	Alfa	program.	V	šes4h	 le4h,	kar	sem	bil	 tam,	smo	postopoma	dobili	nadzor	nad	
svojimi	prostori	in	izpeljali	nekaj	10	večtedenskih	programov	s	70-80	udeleženci	vsakokrat.	Ni	treba	
omeni4,	da	se	je	ta	zaspana	župnija	prebudila	in	začele	so	se	dogaja4	čudovite	stvari.	
Leta	2005,	leto	dni	po	selitvi	v	to	novo	župnijo,	sem	spet	dobil	še	eno	župnijo	v	upravo.	To	župnijo,	
kakšen	kilometer	 in	pol	vstran	bi	 lahko	opisal	kot	enako	drugim,	s	 tem,	da	 je	okoli	90%	prostora	
imela	v	najemu	šola	za	fante	in	ob	tem	še	gos4la	košarkarsko	ligo,	ki	ni	 imela	nobene	povezave	z	
župnijo,	razen	da	je	ena	ekipa	igrala	pod	župnijskim	imenom.	Ko	pa	te	skupine	niso	uporabljale	teh	
prostorov,	jih	je	ljubosumno	čuval	-	ugotovite	kdo	-	kartaški	krožek.	

Končno	 sem	bil	 nastavljen	 v	 župnijo	 sv.	 Benedikta	 tri	mesece	 po	 izgradnji	 novih	 najmodernejših	
župnijskih	prostorov.	Ta	župnija	je	nastala	po	združitvi	3	župnij	 in	ljudje,	nekateri	voljno	in	drugi	z	
odporom,	 so	 se	 ravnokar	 preselili	 “pod	 isto	 župnijsko	 streho“	 in	 so	 bili	 skupaj	 nekaj	 mesecev.	
Postavljen	 sem	bil	 za	 župnika	 pred	 začetkom	prvega	 pastoralnega	 leta	 nove	 župnije.	 “Čudovito,“	
sem	si	misli,	"čis4	začetek.	Nobenih	krožkov,	ki	bi	uporabljali	župnijske	prostore.	Veliko	prostora	za	
začetne	programe	evangelizacije	 in	 formacijo	odraslih	 v	 veri,	 tako	da	 lahko	gradimo	Cerkev	 živih	
kamnov,	ki	bo	primerljiva	čudovi4m	novim	zgradbam	nove	župnije."	

V	svojo	veliko	grozo	sem	v	prvem	tednu	spoznal,	da	so	bile	že	dane	ustne	obljube	raznim	krožkom,	
da	 lahko	 uporabljajo	 župnijske	 prostore.	 Hitro	 sem	 moral	 posredova4.	 Hoteli	 smo	 doseči	
kompromis,	da	bi	lahko	oboji	uporabljali	prostore,	a	ni	šlo.	Čeprav	še	4	mesece	nismo	nameravali	
zače;	s	svojimi	programi,	so	se	skav4,	ki	so	dolgoročno	potrebovali	prostore,	odselili	drugam.	Druga	
skupina	 je	 bila	 -	 velik	 kartaški	 klub.	 Sklenili	 smo	 kompromis.	 Lahko	 uporabljajo	 prostore	 do	
decembra,	v	januarju,	ko	bomo	pričeli	z	Alfa	tečajem,	pa	se	morajo	preseli4	na	drugo	lokacijo	ali	v	
drug	termin.	Ko	smo	se	prvič	dobili,	je	bilo	kar	nekaj	šoka:	najprej	je	prišlo	več	kot	160	ljudi,	da	bi	
se	 usposobili	 za	 voditelje	 Alfa	 tečaja.	 Ob	 tem	 smo	 bili	 deležni	 jeznih	 pogledov	 kakšnih	 60-80	
šestdeset	do	osemdesetletnih	kartašev,	veliko	 izmed	njih	prav	4s4h,	ki	 sem	 jih	 “izgnal“	deset	 let	
prej	iz	manjše	župnije.	

V	poglavjih,	ki	so	pred	nami,	bom	izhajal	iz	tega,	da	ima	danes	velik	del	zmede	v	Cerkvi,	vključno	z	
zmedo	okoli	namena	naših	stavb,	svoje	korenine	v	krizi	iden4tete.	V	osnovi	smo	misijonska	Cerkev.	
Podal	bom	teore4čne	temelje	te	 iden4tete	 in	predlagal	model	za	prenovljeno	župnijsko	življenje.	
Molim	 in	upam,	da	bodo	cerkveni	 voditelji	 in	 vsi,	 ki	 jih	 skrbi	prihodnost	naše	Cerkve,	 tukaj	našli	
načrt	za	proces	božje	prenovitve 	te	Cerkve,	ki	jo	vsi	tako	ljubimo.	5

	To	niso	“katoliški	skav4“,	kot	jih	poznamo	pri	nas,	niso	vključeni	v	župnijsko	pastoralo	in	nimajo	povezave	z	4

župnijo.	So	bolj	podobni	tabornikom.	(op.	prev.).	

	Divine	renova4on	(ang.),	kar	je	originalen	naslov	te	knjige	(op.	prev.).	Renova4on	je	izraz,	ki	se	v	angleščini	5

uporablja	tudi	za	generalno	prenovo	hiše,	torej	kar	Bog	namerava	naredi4	s	svojo	Cerkvijo	danes.	
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______________	

HIŠA	MOLITVE	

Spomnimo	se	svoje	iden4tete	in	namena.	
	
Ključ,	 da	 smo	 pridobili	 stavbe	 vsake	 župnije,	 ki	 sem	 jo	 vodil,	 je	 bil	 v	 tem,	 da	 smo	 se	 spomnili	
razloga,	zakaj	so	bile	prepuščene	raznim	skupinam.	Gre	za	iden4teto.	
Veliko	se	danes	govori	o	krizi	v	Cerkvi.	Govori	se	o	krizi	poklicev,	krizi	družine,	krizi	zakona,	finančni	
krizi,	 krizi	 vere,	 krizi	 spolnih	 zlorab,	 krizi	 vodstva	 ...	 Čeprav	 obstajajo	 nujne	 razprave	 o	 teh	
problemih,	se	mi	zdi,	da	je	najgloblja	kriza	kriza	iden4tete	in	da	so	vse	druge	krize	samo	simptomi	
te	 najglobje	 krize:	 pozabili	 smo,	 kdo	 smo	 in	 v	 kaj	 smo	 kot	 Cerkev	 poklicani.	 Ko	 se	 je	 to	 zgodilo,	
nismo	samo	pozabili,	zakaj	imamo	zgradbe,	ampak	tudi,	zakaj	sploh	obstajamo	kot	Cerkev.	

TEMPELJ	

Sedanji	čas	ni	edini,	ko	se	mora	Božje	ljudstvo	spomni4	svoje	prave	iden4tete.	V	zadnjih	nekaj	le4h	
sem	 z	 veseljem	 vodil	 romarje	 v	 Sveto	 deželo	 in	 to	 je	 bila	 vedno	 nepozabna	 izkušnja.	 Prvi	 dan	 v	
Jeruzalemu	smo	odšli	na	Oljsko	goro,	od	koder	 je	čudovit	razgled	na	tempeljski	grič.	Preden	smo	
prišli	do	Getsemanija,	smo	se	ustavili	pri	cerkvi	Dominus	flevit	(Gospod	je	jokal).	Velikokrat	vodiči	
razlagajo,	kako	je	Jezus	očis4l	tempelj	preprodajalcev,	ker	je	bil	jezen,	da	v	svetem	prostoru	poteka	
trgovina.	Ta	odlomek	 je	 tako	 zelo	napačno	 razumljen.	Več	 ima	opravi4	 s	kartaškimi	 skupinami	 in	
taborniškimi	srečanji,	kot	bi	si	mislili.	

Ko	 je	 Jezus	 prišel	 v	 Jeruzalem	 na	 osličku,	 je	 bilo	 to	 vnaprej	 premišljeno	 dejanje,	 kot	 da	 bi	 se	
predsednik	pripeljal	v	črni	 limuzini	z	zastavami	in	policijskim	spremstvom.	Ena	od	nalog	Mesije	je	
bila	 obnovitev	 templja.	 V	 Markovem	 evangeliju	 Jezus	 takoj,	 ko	 pride	 v	 mesto	 ob	 zvoku	
mesijanskega	vzklikanja,	gre	v	tempelj.	Nato	se	zgodi	nekaj	čudnega.	Jezus	si	vse	ogleda,	preveri	čas	
in	ko	ugotovi,	da	je	pozno,	odide	z	dvanajsterimi	prenočit	v	Betanijo.	

Šele	 naslednje	 jutro	 Jezus	 vstopi	 v	 tempelj	 in	 začne	 preganja;	 trgovce	 in	 menjalce	 denarja	 (Mr	
11,15-16).	To	ni	bil	spontan	Jezusov	izbruh,	ni	bil	trenutek	stroge	pravičnos4,	ko	je	našel	tržnico	na	
mestu	Očetove	hiše.	Bil	je	hladen	in	zbran	Jezus,	ki	je	naredil	simbolično	gesto.	Ni	bil	šokiran	nad	
tem,	kar	je	našel	v	templju.	Tja	je	hodil	vse	svoje	življenje.	Nakup	in	prodaja	živali	je	bil	pomemben	
del	ljudskega	češčenja,	kaj4	tempelj	je	bil	prostor	žrtvovanja.	Tudi	ni	bil	jezen	na	menjalce	denarja,	
ki	 so	 dodatno	 zaračunavali	 menjavo	 raznih	 valut	 v	 edinstveno	 tempeljsko	 valuto,	 s	 katero	 se	 je	
edino	dalo	kupi4	daritvene	živali.	Jezusovo	dejanje	ni	samo	zmo4lo	teh,	ki	so	služili	denar,	ampak	
tudi	 4ste,	 ki	 so	 želeli	 kupi4	 ali	 skušali	 vstopi4	 v	 notranjost	 templja.	 Jezus	 je	 za	 nekaj	 časa	 z	
avtoriteto	prerokov	tempelj	zaprl.	

Najprej	je	ci4ral	preroka	Izaija,	nato	se	je	ozrl	na	Jeremijevo	prerokbo	pro4	prvemu	templju.	Jezus	
pravi:	

“Moja	hiša	naj	se	imenuje	hiša	molitve	za	vse	narode,	vi	pa	ste	iz	nje	naredili	razbojniško	
jamo.“	(Mr	11,17a).	

Jeremijev	 odlomek,	 če	 ga	 gledamo	 v	 svojem	 izvirnem	 kontekstu,	 poistove4	 roparje	 s	 4s4mi,	 ki	
zaračunavajo	pre4rane	vsote	ljudem,	ki	nimajo	nobene	druge	možnos4,	kot	da	plačajo	ta	previsok	
račun	–	kot	npr.	plačamo	prodajalcem	hrane	in	pijače	na	veselicah.	
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“Ali	je	ta	hiša,	na	katero	je	priklicano	moje	ime,	postala	v	vaših	očeh	jama	razbojnikov?“	

(Jer	7,11)		

A	 ključ	 za	 razumevanje	 Jezusovih	 dejanj	 je	 citat	 iz	 preroka	 Izaija,	 kjer	 Bog	 opominja	 Jude,	 da	 je	
tempelj	 hiša	 molitve	 za	 vsa	 ljudstva,	 vse	 ljudi	 in	 da	 je	 Bog	 izbral	 Izrael	 z	 namenom,	 da	 bi	
velikodušno	vključil	vse	narode:	

“Tujce	ki	se	bodo	pridružili	Gospodu,	da	bi	mu	služili,	ljubili	Gospodovo	ime	in	bili	njegovi	
služabniki,	vse,	ki	bodo	pazili	na	soboto	in	je	ne	bodo	skrunili,	temveč	se	bodo	držali	moje	

zaveze,	bom	pripeljal	na	svojo	sveto	goro	in	jih	razveseljeval	v	svoji	hiši	molitve:	njihove	žgalne	in	
klavne	daritve	bodo	prijetne	na	mojem	oltarju,	kaj4	moja	hiša	se	bo	imenovala	hiša	molitve	za	

vsa	ljudstva.“	(Iz	56,6-7)	
	
Večina	učenjakov	 se	 strinja,	 da	 je	bil	 ta	del	 Izaijeve	 knjige	napisan	 v	 6	 stoletju	pr.	 Kr.	 in	da	 je	 ta	
prerokba	iz	časa	izgnanstva,	preden	je	bil	tempelj	obnovljen	520	pr.	Kr.,	kaj4	originalen	Salomonov	
tempelj	so	Babilonci	popolnoma	porušili.	Očitni	Božji	namen	je,	ne	samo	za	tempelj,	ampak	tudi	za	
Izraelsko	 ljudstvo,	 da	 postane	 posrednik	 odrešenja	 za	 vsa	 ljudstva.	 Namige	 na	 to	 univerzalno	
poslanstvo	 Izraelskega	 ljudstva	najdemo	skozi	celotno	Sveto	pismo,	posebej	pa	še	pri	prerokih	 in	
preroku	Izaiju.	Izaija	v	49	poglavju,	ki	je	poznano	kot	drugi	spev	o	Gospodovem	služabniku	in	je	bilo	
napisano	v	izgnanstvu,	govori	o	obnovi	Izraelskega	ljudstva	in	o	njegovem	poslanstvu:	

“Premalo	je,	da	kot	moj	služabnik	vzpostaviš	le	Jakobove	rodove	in	privedeš	nazaj	Izraelove	
rešence.	Zato	sem	te	postavil	za	luč	narodom,	da	boš	moje	odrešenje	do	konca	zemlje.“	(Iz	49,6)	
	
Z	zavedanjem	tega	poklica	je	On,	ki	je	bil	v	istem	templju	razglašen	po	us4h	Simenona	(Lk	2,29-31),	
da	bo	utelešenje	 in	 izpolnitev	te	prerokbe,	sedaj	gledal	tempelj,	ki	ni	odseval	radikalne	vključitve	
vseh	 narodov	 skozi	 izključno	 izbiro	 Izraela.	 Videl	 je	 ljudstvo,	 ki	 je	 namesto	 tega	 pozabilo	 svojo	
poklicanost	in	je	oropalo	pogane	njihove	vključenos4	v	Božjo	zavezo.	Odločili	so	se,	da	je	dovolj,	da	
vse	 zadržijo	 zase.	 Zadovoljni	 so	 bili	 s	 “statusom	 quo“,	 zadovoljni	 so	 bili	 s	 svojim	 bogoslužjem	 in	
obredjem	in	so	pozabili	svoj	namen	-	svojo	iden4teto,	ki	so	jo	preroki	Izraela	tolikokrat	izpostavili,	
velikokrat	kljub	ceni,	ki	so	jo	zato	plačali.	

Arhitektura	 templja	 samega	 je	 sporočala	 to	 teologijo	 izključevanja.	 Pogani	 so	 se	 lahko	 vzpeli	 na	
sveto	tempeljsko	goro	in	bili	prisotni	v	tako	imenovanem	“dvorišču	poganov“,	prepovedano	pa	jim	
je	bilo	vstopi4	skozi	tempeljska	vrata.	Skozi	njih	je	bil	dostop	do	Presvetega,	do	notranjega	sve4šča,	
omejenega	 z	 raznimi	 stopnjami	 predpisov.	 Po	 dvorišču	 poganov	 je	 bilo	 dvorišče	 žensk,	 nato	
dvorišče	Izraelcev,	kamor	so	lahko	vstopili	samo	judovski	možje.	Nato	je	bilo	dvorišče	duhovnikov	
in	 nato	 Presveto ,	 kamor	 je	 lahko	 vstopil	 samo	 Veliki	 duhovnik	 enkrat	 na	 leto.	 Presveto	 je	6

originalno	gos4lo	Skrinjo	zaveze	v	Salomonovem	templju	in	je	bilo	ločeno	s	tančico,	isto	tančico,	ki	
se	 je	 pretrgala,	 ko	 je	 Jezus	 umrl	 na	 križu.	 S	 svojo	 smrtjo	 in	 vstajenjem	 je	 Jezus	 dovolil	 templju	
svojega	 telesa,	 da	 je	 bilo	 uničeno	 in	 ponovno	 zgrajeno,	 tako	 da	 je	 v	 svoji	 osebi	 predstavil	 nov	
tempelj,	kjer	je	zemlja	združena	z	nebesi.	V	tem	templju	ni	več	sten,	ki	ločujejo	(Ef	2,14).	Tam	ni	ne	
juda	ne	grka,	ne	moškega	ne	ženske	(Gal	3,28).	Vsi	so	duhovniki	in	imajo	dostop	do	Najsvetejšega.	
Jezus	je	v	svoji	osebi	dopolnil	poklicanost	Izraela.	Vse	starodavne	prerokbe	o	popolni	vključenos4	
so	 izpolnjene	 izključno	 po	 tem	 edinem	 Božjem	 Sinu,	 Sinu	 Davidovem,	 Jezusu	Mesiji.	 Poslanstvo	
vključevanja	 je	 predano	 novemu	 Izraelu,	 4stemu,	 ki	 ga	 kliče	 Jezus,	 njegovi	 ekklesia ,	 da	 gre	 in	7

naredi	 učence	 med	 vsemi	 narodi.	 Ampak,	 tudi	 mi	 smo	 sčasoma	 pozabili	 to	 naročilo	 in	 postali	
zadovoljni	s	tem,	da	vse	zadržimo	sami	zase.

	Tudi	Najsvetejše	ali	Sveto	nad	sve4m.6

	Cerkvi	(op.	prev.).	7
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DEJA	VU	

Kriza	iden4tete	v	današnji	Cerkvi	ni	prav	veliko	drugačna	od	4ste,	ki	je	obstajala	v	Jezusovem	času.	
Rečeno	je,	da	nima	toliko	Cerkev	misijona,	kot	ima	Jezusov	misijon	Cerkev.	Mi	pa	smo	pravzaprav	
tako	 zelo	 pozabili	 osnovno	 misijonsko	 poslanstvo,	 da	 smo	 se	 zadovoljili	 z	 vzdrževanjem	 in	
servisiranjem	samih	sebe .	Da	Cerkev	obstaja	za	misijon,	so	neprekinjeno	trdili	papeži	in	teologi	v	8

zadnjih	50	 le4h,	 a	 večina	 katoličanov	dojema	misijon	 kot	nekaj,	 kar	 izbrana	peščica	počne	nekje	
daleč,	medtem	 ko	 se	 večina	 župnij,	 ohromljenih	 zaradi	 kulture	 vzdrževanja,	 osredotoča	 zgolj	 na	
potešitev	 potreb	 župljanov.	 Kot	 Izrael	 v	 Jezusovem	 času,	 smo	 postali	 roparji,	 ki	 smo	 oropali	
odrešenja	ljudi,	ki	nam	jih	je	Bog	določil,	da	jih	dosežemo,	da	bi	njegovo	odrešenje	doseglo	konec	
zemlje	(Iz	49,6).	

14.	 aprila	 2012	 je	 bila	 100-ta	 obletnica	 potopitve	 Titanika.	 Ob	 reševanju	 ljudi	 iz	 Titanika	 je	 bilo	
mnogo	rešilnih	čolnov,	ki	so	jih	splavili	iz	potapljajoče	ladje,	samo	na	pol	polnih.	V	resnici	je	bilo	v	
18	čolnih,	ki	so	 jih	splavili,	 še	472	pros4h	mest.	Potem	ko	 je	 ladja	 izginila	pod	gladino	 je	še	okoli	
1500	ljudi	čofotalo	po	ledeni	vodi,	medtem	ko	so	se	čolni	umaknili	na	varno	razdaljo.	Samo	2	čolna	
sta	se	vrnila	reševa4	ljudi	v	vodi.	Razporedili	so	ljudi	po	čolnu,	da	so	dosegli	maksimalno	zapolnitev	
prostora	 in	 resnično	 dejstvo	 je,	 da	 so	 se	 mnogi	 potniki	 prvega	 razreda	 pritoževali	 nad	 “hudo	
neprijetnostjo“,	 ki	 so	 jo	 ob	 tem	 obču4li.	 Ko	 so	 se	 4s4	 v	 rešilnih	 čolnih	 končno	 spomnili	 svojega	
namena	 in	 odšli	 reševa4	preživele	 v	 vodi,	 so	našli	 samo	 še	 9	 ljudi	 živih,	 od	 katerih	 so	 kasneje	 3	
umrli	zaradi	podhladitve.	

To	 je	prispodoba	 za	Cerkev.	Mi	obstajamo	 za	misijon.	Kot	 Jezus	 smo	bili	 tudi	mi	poslani	 iska4	 in	
reševa4	4ste,	 ki	 omagujejo	 in	 v	 naših	 čolnih	 je	 veliko	 pros4h	 sedežev.	 Ampak,	 tako	 pogosto	 kot	
Cerkev	sedimo	na	varni	razdalji,	bolj	zaskrbljeni	zaradi	lastnih	potreb	in	udobja.	Če	bo	morda	nekaj	
ljudi	pričofotalo	do	nas,	jim	bomo	pomagali,	ampak	da	bi	odšli	do	njih?	To 	ni	samo	vprašanje	naših	9

con	udobja,	 ki	 jih	4	 ljudje	ogrožajo,	ampak	 je	povsem	 izven	okvirja	našega	 razmišljanja,	 ker	 smo	
tako	temeljito	pozabili	svojo	 iden4teto.	Rešilni	čolni	obstajajo,	da	rešujejo	 ljudi.	Tako	tudi	Cerkev.	
Vzdržujemo	naš	čoln,	ga	barvamo,	služimo	ljudem	v	njem,	vzdržujemo	vse	v	najlepšem	redu,	celo	
kartaške	klube,	ne	uporabimo	pa	ga	za	namen,	za	katerega	je	bil	ustvarjen.	Vsak	član	posadke,	ki	bi	
si	 drznil	 vznemiri4	 življenje	 ljudi	 v	 čolnu,	 bo	 kmalu	 kot	 v	 zboru	 zaslišal	 pritožbe	 potnikov,	 ki	 se	
upirajo,	 da	 bi	 karkoli	 zmo4lo	 njihovo	 lagodno	 življenje.	 Vznemirja	 nas	 tragedija	 izgube	 vere,	
sekularizacije,	 zapiranja	 cerkva	 in	 tako	 dalje,	 ne	 pade	 pa	 nam	 na	 pamet,	 da	 bi	 dvignili	 vesla	 in	
veslali.		

MISIJON

Če	torej	obstajamo	za	poslanstvo,	misijon,	kaj	je	poslanstvo	Cerkve?	Za	odgovor	na	to	vprašanje	se	
obrnimo	 na	 zadnje	 vrs4ce	Matejevega	 evangelija,	 odlomek	 znan	 tudi	 kot	Veliko	 poslanstvo.	 (Mt	
28,19-20).	Tukaj	je	omahujočim	učencem	Jezus	povedal,	naj:	

“...	gredo	torej	in	naredijo	vse	narode	za	Njegove	učence:	krščujejo	naj	jih	v	imenu	Očeta	in	Sina	
in	Svetega	Duha	in	učijo	naj	jih	izpolnjeva4	vse,	kar	koli	jim	je	zapovedal.“	

Očitno	je,	da	je	Jezus	dal	nastajajoči	Cerkvi	š4ri	naloge:	naj	gre,	naj	dela	(učence),	naj	krščuje	in	naj	
uči.	Od	teh	š4rih	impera4vov	je	v	izvirni	grščini	eden	od	njih	določni	glagol,	ostali	trije	pa	deležniki.	
Določni	 glagol	 je	 slovnično	 “tečaj“	 stavka,	 deležniki	 pa	 so	 glagolske	 oblike,	 ki	 sicer	 vplivajo	 na	

	Služenjem	zgolj	sebi;	da	se	v	Cerkvi	ukvarjamo	zgolj	s	4s4mi,	ki	so	že	tukaj	in	pozabljamo	na	vse,	ki	so	8

zunaj.

	To,	da	bi	odšli	reševa4	4ste	zunaj	in	4ste	izgubljene.9
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pomen	 stavka,	 končni	 smisel	 pa	 imajo	 samo	 v	 povezavi	 z	 določnim	 glagolom .	 Tako	 je	 tudi	 v	10

“velikem	poslanstvu“.	Eden	od	glagolov	(v	grškem	originalu)	je	slovnično	gledano	center	stavka	in	
posledično	 tudi	 teološki	 center	 velikega	 poslanstva.	 Skozi	 leta,	 ko	 sem	 govoril	 na	 raznih	
konferencah,	sem	prosil	razne	skupine	ljudi,	naj	izberejo,	kateri	izmed	teh	š4rih	glagolov	je	center,	
tečaj	 tega	 stavka.	 Prosil	 sem	 skupine	 laikov,	 duhovnikov,	 celo	 škofov.	 Prosil	 sem	 male	 in	 velike	
skupine	 in	 vedno	 je	 bil	 rezultat	 is4.	 Pravi	 rezultat	 je	 vedno	 izbralo	 najmanj	 ljudi	 in	 to	 zelo	mala	
manjšina.	Nekoč	sta	od	skupine	600	 ljudi	 samo	dva	 izbrala	pravi	odgovor	 in	drugič	od	3000	 ljudi	
samo	 20.	 Ta	 neproporcionalni	 rezultat	 odseva	 krizo	 iden4tete	 v	 Cerkvi	 in	 razkriva	 globok,	
nezaveden	odklon	od	naloge,	ki	jo	je	Gospod	položil	v	samo	srce	Cerkve.	

Kaj	je	torej	pravi	rezultat?	I4,	dela4	(učence),	krščeva4	ali	uči4?	

Odgovor	je:		
Dela4	učence 	(matheteusate).	Ta	naloga	je	v	samem	srcu	Velikega	poslanstva	Cerkve	in	okoli	tega	11

se	vr4	vse	ostalo	misijonsko	poslanstvo	Cerkve:	i4,	krščeva4	in	uči4.	Pomislite:	v	zadnjih	stoletjih	je	
Katoliška	Cerkev	hotela	bi4	velika	misijonarska	Cerkev.	Šli	smo.	Imamo	bogato	didak4čno	tradicijo	
in	smo	znani	po	svojih	šolah,	univerzah	in	šolskih	programih.	Učimo.	Vsekakor	znamo	krščeva4	in	
obhaja4	 ostale	 zakramente.	 Imamo	 pa	 eno	 pastoralno	 slabost,	 šibkost,	 s	 katero	 imamo	 največ	
težav:	to	je	naloga,	ki	leži	v	samem	srcu	Kristusovega	naročila	Cerkvi:	dela4	učence.	

DELATI	UČENCE	

Kaj	 pomeni	 “dela4	 učence“?	 V	 cerkveni	 kulturi	 pogosto	 uporabljamo	 izraze,	 kot	 so	 “učenec“	 ali	
“apostol“	 ne	 da	 bi	 razumeli,	 kaj	 te	 besede	 pomenijo.	 Pojem	 “učenec“	 je	 tako	 bistven	 za	 naše	
poslanstvo,	ki	prihaja	od	Jezusa,	da	ga	moramo	razume;.	Beseda	“učenec“	je	v	grščini	“mathetes“,	
kar	 prihaja	 iz	 glagola	mathanein	 in	 pomeni	 “uči4	 se“	 (od	 tod	 tudi	 izraz	matema4ka).	Učenec	 se	
torej	uči.	Jezusov	učenec	je	torej	v	vseživljenjskem	procesu	učenja	o	Jezusu	in	od	Jezusa,	učitelja.	
La4nska	beseda	za	učenca	'discipulus'	namiguje,	da	ta	proces	učenja	ni	naključen,	ampak	načrten,	
discipliniran.	Posta4	učenec	pomeni	zaveza4	se	k	takemu	procesu	ras4.	

Toda,	koliko	naših	župljanov	ta	pojem	zares	opiše?	Imamo	ljudi,	ki	so	strastni	verniki,	prizadevni	v	
svoji	ras4	in	željni	uči4	se,	a	je	to	zares	majhna	manjšina,	ki	se	zdi	“normalnim	katoličanom“,	milo	
rečeno,	malo	čudna.	Ko	se	pogovarjam	z	duhovniki,	ki	delujejo	na	župnijah,	velikokrat	priznajo,	da	
ta	 oznaka	 opisuje	 nekako	med	 6-10%	 redno	 prisotnih	 katoličanov,	 največ	morda	 20%	 v	 posebej	
živih	župnijah.	Pred	nami	je	resničen	problem.	Člani	naših	cerkva	so	poklicani,	da	delajo	učence,	a	
večina	 ni4	 sami	 niso	 učenci.	 Druga	 ovira	 pri	 tej	 nalogi	 je,	 da	 je	 bi4	 odrasel	 učenec	 v	 veri	 za	
katoličane	danes	povsem	neobvezno,	 izbirno	 in	nebistveno.	 Zdi	 se	nam	pomembno	 za	otroke	 in	
mladostnike,	 odrasli	 pa	 naj	 ne	 bi	 potrebovali	 učenja,	 ras4	 in	 dozorevanja.	 Kateheza	 v	 Katoliški	
Cerkvi	 po	 navadi	 pomeni	 nekaj,	 kar	 se	 počne	 z	 otroki.	 Kljub	 temu,	 da	 je	 laikat	 naše	 Cerkve	 v	
vsakdanjem	 posvetnem	 življenju	 bolj	 izobražen	 in	 profesionalen	 kot	 kadarkoli	 v	 zgodovini,	 pa	 je	
znanje	in	pismenost	v	stvareh	vere,	teologije,	Svetega	pisma	in	duhovnega	življenja	daleč	zadaj.	

Več	kot	50	let	lahko	opazujemo	najhitrejšo	družbeno	spremembo	v	zgodovini	človeštva.	Ko	smo	se	
premaknili	 skozi	 kar	 nekaj	 sprememb	 paradigme	 v	 zadnji	 generaciji,	 ostaja	 pastoralna	 praksa	 v	
Katoliški	 Cerkvi	 enaka,	 kot	 je	 bila	 pred	 generacijami.	 Kultura 	 je	 takrat	 podpirala	 vero	 in	 obisk	12

	Glavnim	glagolom,	op.p.10

	Dela4	ali	naredi4,	pomaga4	ljudem	spreje4	Jezusa	za	svojega	Učitelja,	posta4	torej	učenci	Jezusa	Kristusa.11

	Vsesplošna	družbena	klima	4stega	časa	(op.	prev.).	12
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cerkve.	 Demografija	 je	 podpirala	 našo	 pastoralo	 skozi	 rojstva	 in	 migracije .	 Samo	 gradi4	 smo	13

morali	in	ljudje	so	prihajali.	Mislim,	da	nismo	bili	posebno	dobri	pri	“delanju	učencev“	pred	50	le4,	
ampak	 ta	 nevarnost	 takrat	 ni	 bila	 očitna.	 Kakor	 dolgo	 smo	 odpirali	 cerkve,	 so	 vedno	 bile	 nove	
skupnos4	priseljencev	 in	novih	otrok.	 Kakor	dolgo	 smo	krščevali	 in	poučevali	 v	 naših	 šolah,	 smo	
“proizvajali	dobre	katoličane“.	Pravzaprav	smo	jo	dobro	odnesli	z	“nedelanjem“	novih	učencev,	ker	
je	 kultura	 vse	 ohranjala	 pred	 propadom.	 A	 ko	 so	 se	 pričela	 60-ta,	 s	 seksualno	 revolucijo,	
množičnimi	 mediji,	 novimi	 mediji,	 post-modernizmom,	 materializmom,	 rela4vizmom,	
individualizmom,	hedonizmom	in	vsemi	ostalimi	-izmi,	ki	si	jih	lahko	zamišljamo,	so	se	nenadoma	
pokazale	vse	napake	in	pomanjkljivos4	v	naši	pastorali .	14

Na	 sto4soče	 zves4h,	 verujočih	 katoličanov	 nosi	 neznosno	 breme	 zaradi	 otrok	 in	 vnukov,	 ki	 so	
zapus4li	“vero“ .	Ti	zves4	katoličani	nosijo	še	posebno	breme,	ker	krivijo	sami	sebe	za	to	situacijo	15

in	 ne	 vedo,	 kaj	 so	 naredili	 narobe:	 navsezadnje	 so	 za	 svoje	 otroke	 naredili,	 kar	 so	 njihovi	 starši	
naredili	zanje.	Kaza4	s	prstom	je	nesmisel.	Dejstvo	je,	da	so	se	spremenila	pravila	igre.	Nimamo	več	
kulturne	zaščite,	ki	smo	jo	imeli	pred	tem,	in	družbeni	tokovi	so	se	obrnili	pro4	nam.	Edina	rešitev,	
kako	i4	naprej,	je	vrni4	se	k	temu,	kar	nas	je	Jezus	prosil	pred	2000	le4:	ne	samo	“dela4“	vernike	ali	
katolike,	ki	prak4cirajo	vero,	ampak	naredi4	učence.	Dela4	učence.	To	je	to!	To	je	v	srčiki	zadeve,	to	
je	leča,	skozi	katero	moramo	ocenjeva4	vse	ak4vnos;	Cerkve	-	vse	pastoralne	programe,	vse	stroške	
in	vso	uporabo	naših	stavb	in	prostorov.		

EVANGELIZACIJA		

Kako	pa	naj	delamo	učence?	Če	 je	učenec	nekdo,	ki	 se	uči,	 ki	hrepeni	po	 tem,	da	bi	 rastel,	 ki	 je	
lačen	 znanja,	 kako	 se	 to	 zgodi?	Vemo,	 da	 če	 nekdo	pač	 “veruje“	 v	 Jezusa	 ali	 gre	 v	 cerkev	 še	 ne	
pomeni,	 da	 ima	 to	 lakoto.	 Nekaj	 se	 mora	 zgodi;,	 kar	 v	 njem	 to	 lakoto	 prebudi:	 to	 nekaj	 je	
evangelizacija.	Vemo,	da	“evangelizira;“	dobesedno	pomeni	oznanja4	dobro	novico,	ampak	kaj	je	ta	
“Dobra	novica“?	Mislim,	da	bi	mnogi	med	nami	lahko	napolnili	številne	strani	v	opisovanju,	kaj	je	ta	
Jezusova	 dobra	 novica	 ali	 dobra	 novica	 o	 Jezusu.	 Je	 večplastna	 in	 kompleksna.	 Del	 nas	 se	 upira	
skušnjavi,	da	bi	stvari	preveč	poenostavili	 in	pristali	v	skušnjavi,	da	stvari	preveč	po	nepotrebnem	
zapletamo.	Lahko	govorimo	o	sporočilu	“Bog	 je	z	nami“,	o	Božjem	kraljestvu	ali	vladavini,	o	Božji	
milos4,	neskončni	ljubezni,	odpuščanju	grehov,	o	Božji	ljubezni,	ki	se	je	razodela	na	križu,	o	porazu	
smr4	skozi	Jezusovo	vstajenje.	Lahko	govorimo	o	resnici,	da	nismo	nikoli	sami,	da	Bog	želi	prebiva4	
v	 nas,	 da	 nas	 použije	 in	 dovoli,	 da	 mi	 njega	 použijemo,	 ampak	 na	 koncu	 lahko	 poenostavimo	
sporočilo	v	eno	besedo:	JEZUS.	V	Jezusu	imamo	utelešenje	božje	odrešujoče	prisotnos4,	ljubezni,	
milos4	in	življenja.	Po	evangeliju	vemo,	da	je	On,	ki	je	razglašal	dobro	novico	Kraljestva,	postal	sam	
Dobra	 novica	 in	 utelešenje	 Kraljestva.	Da	 bi	 sprejeli	 to	 dobro	 novico,	 da	 bi	 bili	 evangelizirani,	 ni	
dovolj,	da	samo	slišimo	te	čudovite	resnice,	da	jih	poznamo,	ampak	da	spoznamo	Njega	-	ne	samo	
da	Vanj	verujemo,	ampak	da	Ga	ljubimo	in	smo	Vanj	zaljubljeni.	Samo	takrat	bodo	naša	srca	pela	in	
bo	 naša	 pesem	 slišana.	 Samo	 ko	 se	 srečamo	 z	 Njim	 kot	 z	 živim	 in	 resničnim,	 z	 Njim,	 ki	 je	 Pot,	
Resnica	 in	Življenje,	si	želimo	hodi;	z	Njim,	 lačni	Njegove	resnice	 in	v	 iskanju,	kako	žive4	Njegovo	
življenje.	

Težavna	resnica	za	nas,	pas4rje,	voditelje	in	ljudi,	ki	jim	je	mar	za	našo	Cerkev	je,	da	Ga	mnogi	naši	
ljudje	 ne	 bodo	 nikoli	 spoznali	 osebno	 in	 zato	 nimajo	 nobene	 lakote	 po	 Njem.	 Še	 vedno	 kot	
religiozna	mo4vacija	nad	nami	visi	senca	dolžnos4	in	strahu.	Sveto	pismo	pa	nam	pravi,	da	kjer	je	

	V	Severni	Ameriki	skozi	priseljevanje	ekonomskih	imigrantov	iz	Evropskih	katoliških	dežel,	kot	so	Italija,	13

Poljska,	Irska,	seveda	tudi	Slovenija,	...	(op.	prev.).	

	V	Slovenski	realnos4	tudi	social-izmom	(op.	prev.).14

	Tako	osebno	vero	v	Boga	kot	na	zunaj	še	bolj	opazno	religiozne	izraze	te	vere,	kot	je	obisk	maše	in	drugo.	15
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na	 delu	 strah,	 se	 popolne	 ljubezni	 ne	 more	 doseči.	 (1	 Jn	 4,18).	 Največkrat	 ne	 gre	 za	 načrtno	
skrčenje	vere	na	preprosto	vedenje	o	Jezusu,	ampak	pomanjkanje	zavedanja,	da	je	sploh	mogoče,	
da	bi	Ga	osebno	poznali	in	da	bi	nas	On	osebno	poznal	in	ljubil.	Velikokrat	smo	kot	ljudje,	ki	živijo	v	
črno-belem	 svetu	 in	 ne	 morejo	 razume4	 resničnos4	 barv.	 Dejstvo,	 da	 so	 mnogi	 katoliki	 trdno	
prepričani,	da	 jim	nič	ne	manjka,	kaže	na	 to,	da	 tedensko	doživetje	vere	 in	“religije“ 	deluje	kot	16

cepivo	 pro4	polni	moči	 krščanske	 vere.	Mnogi,	 ki	 se	 ne	 ču4jo	 več	 v	 kleščah	dolžnos4,	 krivde	 ali	
strahu,	odidejo	vstran	in	zavrnejo	votlo	verzijo	prave	stvari.	Kot	rezultat	velikokrat	kapituliramo	kot	
voditelji	in	oblikujemo	pastoralno	metodologijo	tako,	da	hranimo	4ste,	ki	nimajo	lakote.	Popus4mo	
pod	 pri4skom	 zdolgočasenih	 in	 nepozornih	 župljanov,	 da	 pridigamo	 krajše	 in	 krajše	 pridige,	
zavedajoč	se,	da	bi	bili	mnogi	zadovoljni,	če	bi	preprosto	vse	skupaj	ukinili	in	bi	preprosto	preskočili	
na	obhajilo,	da	bi	se	lahko	dirka	do	parkirišča	čimprej	začela .	17

Kaj	stori4?	Prav	to,	kar	nam	papeži	od	časa	Pavla	VI.	do	Frančiška	govorijo.	Mora	se	zgodi4	nova	
evangelizacija	 (o	 čemer	 bomo	 govorili	 v	 naslednjem	 poglavju).	 Jezus	 Kristus	 mora	 bi4	 na	 novo	
predlagan.	Moramo	prodre4	 skozi	 nevidne	oklepe,	 ki	 jih	mnogi	 v	 naših	 cerkvenih	 klopeh	nosijo.	
Dela4	moramo,	da	ustvarimo	prostore	za	ljudi,	da	bodo	prišli	spoznat	Jezusa	kot	živega	Gospoda,	
da	 prebudimo	 to	 lakoto	 in	 jih	 začnemo	 oblikova4,	 naredi4	 jih	 učence.	 Ponovno	moramo	 odkri4	
svojo	 iden4teto	 in	položi4	 srce	Gospodovega	poslanstva	 za	njegovo	Cerkev	v	 središče	vsega,	 kar	
delamo,	tako	da	bo	v	srcu	vsake	župnije	skupnost	takih	vernikov,	ki	bodo	rastli	in	dozorevali,	ki	se	
bodo	posve4li	in	predali	doživljenjskemu	procesu	discipliniranega	učenja,	ki	bodo	odkrivali	svoje	od	
Boga	 dane	 talente,	 ki	 bodo	 pripravljeni	 služi4	 in	 bodo	 končno	 nekoč	 postali	 apostoli.	 Dela4	
moramo,	da	bo	Cerkev	učencev	nekoč	postala	spet	normalna.	

OD	UČENCEV	DO	APOSTOLOV	

Bi4	Cerkev	učencev	pa	je	samo	del	naše	poklicanos4.	Ta	Cerkev	učencev	mora	i4	in	dela4	učence	v	
vseh	 narodih,	med	 vsemi	 ljudmi.	 Naša	 poklicanost	 od	Gospoda	 je	 oznanja4	 to	 dobro	 novico	 ne	
samo	mlačnim	ali	odpadlim	katoličanom,	ampak	vsem,	ki	ne	poznajo	Kristusa	 in	njegove	Cerkve.	
Poklicani	smo,	da	gremo	ven,	na	obrobja	družbe,	k	ubogim,	k	boga4m,	k	ranljivim	in	k	4s4m,	ki	se	
skrivajo	v	svojih	elitnih	skupnos4h .	Poklicani	smo,	da	gremo.	Jezus	je	rekel:	“Kakor	je	Oče	mene	18

poslal,	tudi	jaz	vas	pošiljam.“	(Jn	20,21)	Grška	beseda	za	“posla4“	je	apostellein.	Apostol	je	4s4,	ki	
je	poslan.	Če	povzamemo	veliko	Jezusovo	poslanstvo,	to	pomeni,	da	smo	poslani,	da	smo	apostoli.	
Ko	 govorimo,	 da	 je	 Cerkev	 apostolska,	 pomeni,	 da	 to	 poslanstvo	 kons4tuira,	 vzpostavlja	 sámo	
naravo	 Cerkve.	 To	 je	 najzgodnejši	 pomen	 tega	 pojma.	 Kasneje	 je	 lahko	 bil	 ta	 pojem	 povezan	 s	
službo	dvanajsterih	in	njihovih	naslednikov	in	njihovo	vlogo	pri	ohranjanju	vere	Cerkve.	Iz	Jezusovih	
ust	 pa	 prepoznamo	 prvi	 pomen	 tega	 pojma.	 Smo	 Cerkev,	 ki	 je	 poslana.	 La4nska	 sopomenka	 za	
apostellein	je	glagol	misere,	ki	nam	daje	samostalnik	missio,	misijon.	Apostol	je	torej	misijonar.	Da	
je	Cerkev	apostolska	pomeni,	da	 je	misijonska	po	naravi:	 je	 to,	kar	mi	 smo;	 to	 je	naša	najgloblja	
iden4teta.	

“In	kako	naj	oznanjajo,	če	niso	poslani?“	

To	pravi	sv.	Pavel	(Rim	10,15).	Učenec	mora	slej	ko	prej	posta4	apostol.	
	

	Zgolj	nedeljski	obisk	naše	tradicionalne	in	slabo	pripravljene	in	izvedene	maše	iz	navade	ali	dolžnos4	(op.	16

prev.).

	Avtor	namiguje	na	dejstvo,	kako	se	mnogim	mudi	čimprej	zaključi4	mašo	ali	celo	odidejo	pred	koncem,	da	17

bi	čimprej	prišli	do	avtomobila	in	domov	(op.	prev).

	Privilegirane	skupine	ljudi,	krogi,	zapr4	za	druge	(op.	prev.).	18
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Pred	nekaj	 le4,	ko	sem	sedel	v	 letališki	kavarni	v	Montrealu	z	nekaj	prijatelji	 in	deba4ral	prenovo	
župnij	 in	evangelizacijo,	 se	mi	 je	pojavila	podoba	Cerkve.	Cerkev	 je	kot	 fotokopirni	 stroj.	Obstaja	
zato,	da	fotokopira,	da	dela	kopije.	To	dela	tako,	da	vleče	papir	vase.	To	je	evangelizacija.	Nato	4ska,	
kopira,	 spenja	 in	 dela	 luknje.	 To	 je	 učenje	 (krščeni,	 poučeni,	 formirani).	 Nato	 izvrže	 papir	 z	
na4snjeno	besedo,	ki	lahko	spremeni	svet;	navsezadnje	je	zgodovina	dokazala,	da	je	pero	močnejše	
od	meča.	To	je	misijonarstvo.	Cerkev	je	najboljša,	ko	izkuša	takšen	cikel.	Evangelizira	in	dela	učence	
in	jih	pošilja	misijonarit,	da	bi	evangelizirali,	delali	še	več	učencev,	ki	bi	lahko	bili	krščeni	in	poučeni	
in	bili	končno	spet	poslani	ven	k	drugim.	Ko	je	Cerkev	zdrava,	to	počne.	Ko	Cerkev	ni	zdrava,	ko	je	
obrnjena	sama	vase,	takrat	pozabi	svoje	veliko	poslanstvo	bi4	 lumen	gen4um,	luč	narodom,	tako	
kot	je	to	pozabil	Izrael	v	Jezusovem	času.	V	tem	stanju	pozabljivos4	Cerkev	postane	kot	pregret	in	
zataknjen	fotokopirni	stroj,	ki	stoji	v	kotu,	nabira	prah	in	 je	končno	pozabljen.	Nekaj	treba	stori4.	
Potrebno	 je	 dras4čno	ukrepa4.	V	 zadnjih	 š4rih	 le4h	 smo	 v	moji	 sedanji	 župniji	 sv.	 Benedikta	 po	
obračanju	 nekaj	 pregovornih	 “kvartopirskih	 miz“,	 spet	 pridobili	 nadzor	 nad	 našimi	 prostori.	 Od	
takrat	je	preko	2000	ljudi	sodelovalo	v	Alfa	tečaju,	med	njimi	20-30%	takih,	ki	niso	hodili	v	cerkev.	
Izpeljali	 smo	 na	 sto4ne	 različnih	 dogodkov	 in	 programov	 formacije	 vere	 in	 videli	 na	 sto4ne	
spremenjenih	življenj	 ljudi,	ki	 so	se	srečali	 z	osebo	Jezusa	Kristusa	v	moči	Svetega	Duha.	Skozi	 te	
izkušnje	so	spoznali	Boga	kot	svojega	Očeta	in	doživeli	živo	Božjo	družino,	Cerkev.	Vse	to	po	milos4	
Boga,	ki	nas	je	usposobil,	da	odkrivamo	svojo	novo	iden4teto	po	klicu	papeža	Janeza	Pavla	II.	k	novi	
evangelizaciji,	katere	korenine	so	v	II.	va4kanskem	koncilu.


