ERIK FLÜGGE

ŽARGON PRIZADETOSTI
KAKO CERKEV UMIRA
ZARADI SVOJEGA JEZIKA
Dolgo sem pisal to knjigo. Začel sem jezen. Jezen na Cerkev, ki sem
jo hotel prijeti in stresti, da se končno ne bi več vedla tako, saj sem
to komaj še prenašal.
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Erik Flügge
Petra Anžlovar
135 x 210 mm
160
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Pedagoška zbirka
Andrej Baligač
978-961-211-889-1

Razburjal sem se na medmrežju in požel širok odziv. Zelo me je presenetil. S tem nisem računal. Nisem si mislil, da bom s prispevkom
na svojem blogu, ki je sprožil pisanje te knjige, dosegel tako široko
občinstvo. Pravzaprav je zgodba te knjige naključje. Moj članek je
prišel v napačne roke. Našli so ga teologi in ga delili naprej. Vse
bolj se je širil in vse pogosteje so ga navajali. Teologi so ga pošiljali
naokoli in razširjali, se o njem pogovarjali in ga kritizirali. Vendar je
samo popraskal po površini in sploh ni segel v globino. Pravzaprav
je bil le provokacija, ki je kljub temu sprožila dialog. Dialog med
menoj in mojo cerkvijo.
Moja cerkev – tako lahko je to reči. Hkrati pa mi je z leti več kot
enkrat postala tuja. Tako tuja, da sem ji včasih popolnoma obrnil
hrbet. Ta knjiga me je spomnila na nekaj, kar vem že dolgo: da dobre
strani Cerkve prevladajo.
Naj me v vsakdanjem življenju še tako razočara in naj ji še tako
besno očitam, toliko bolj vem, da je človek lahko besen samo na
koga, ki ga ima tudi rad.

Erik Flügge je vodja podjetja
Squirrel & Nuts, družbe za strateško svetovanje. Je predavatelj
in strokovnjak za udeležbene
procese. Najvišjim nemškim politikom in strankam svetuje glede
komunikacije, številnim mestom
in skupnostim pa pomaga pri razvoju skupnostnih projektov. Preden je postal svetovalec, je delal
v katoliškem izobraževanju. Še
vedno ga zanima teologija – kar
se vidi tudi na njegovem blogu.
www.erikfluegge.de

‘‘

Gre za čvekača, ki se tega niti ne sramuje, in ti v obraz pove,
da te ne bo poslušal. Na žalost je še uspešen, načitan, celo teološko
izobražen, z dobrimi zvezami in z briljantnimi upi za prihodnost.
Ne izbira besed, niti oblek, še manj poti, da ti pove, kako ti, oznanjevalec, živiš v svetu, ki ga ni več. Skratka mladenič, ki mu je bila
pot odraščanja posejana z rožicami in je napol odraščal v župnišču,
sedaj pa je sit tvojih pridig in raje naredi ovinek, da mu ja ne bi bilo
treba poslušati tvojega modrovanja o odrešenju.
dr. Janez Vodičar (iz uvodne besede)
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