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Založba Sanje izdala knjigo Karla Gržana

Naročnik: ZALOŽBA SANJE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

RA SLOVENIJA 1, 24.09.2013, PROGRAM A1, 18.17
NOVINARKA: Vprašanja zla in trpljenja so zaposlovala mnogo mislecev in umetnikov, sploh tistih, ki so
bili žrtve povzročenih krutosti. Tudi danes se vedno znova sprašujemo o upravičenosti obstoja zla, ko ta
brezobzirno zmaguje, zato še toliko bolj pogrešamo obstoj absolutnega moralnega razsodnika. In zato
so pri Založbi Sanje izdali knjigo pisatelja in publicista patra Karla Gržana z naslovom Le kaj počne bog v
nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? Avtor odpira paleto za življenje pomenljivih razmišljanj, ki naj bi
bralca samodejno pritegnila v avanturo nadaljnjega miselnega popotovanja. Več o tem pa Marko Rozman.
MARKO ROZMAN: Na svetu zaradi različnih okoliščin in dejstev trpi na milijone ljudi. Bog, najvišja
vsemogočna instanca, ki bi morala ukrepati pa ne naredi ničesar. Kakšen Bog je to, če sploh je? Čeprav
je vprašanje več, kot umestno pa je za teologe drzno, celo nedopustno in se mu v večini v velikem loku
izogibajo. Teolog Karel Gržan v najnovejšem delu poudarja dejstva.
KAREL GRŽAN: Ta knjiga v marsičem nakazuje inovativne smeri razmišljanja, ki so se prebudile v
neizprosnosti vprašanj ljudi, ki jih srečujem in trpijo. Je bilo potrebno utiriti določene smeri, ki bodo,
miselne smeri, ki bodo pomagale razmišljati dalje. Torej, predvsem pa je knjiga poziv, da bi združili misel
in iskali to, kar je za več moči v življenju. Preprosto, nas čas je dozorel, da naredi evolucijski korak naprej.
Če ga ne bomo zlepa, se bo razpočilo zgrda.
ROZMAN: Pisatelj naj bi v delu nežno, a nepovratno vznemirjal vse, ki verjamemo v dogmo. Polega tega
obuja poskus rehabilitacije podobe Boga, ki je bila v daljni preteklosti popačena za obrambo posvetnih
interesov Cerkve. V knjigi tako ne gre iskati resnice, temveč različna izhodišča za evolucijo spoznavanj,
tistih, ki kličejo k premisleku zakaj na svetu obstaja zlo.
GRŽAN: Temeljno vprašanje te knjige je, če je Bog res dober in vsemogočen, kako, da ne stori nič ob
tako silovitem trpljenju, ki ga doživljajo posamezniki, torej ljudje, živali in dejansko celotno stvarstvo.
Ta knjiga skuša podati izzivalni odgovor, vendar na ta način, da omogoči bralcu miselno popotovanje
naprej, kar se mi zdi silno odločujoče, ne samo ob tem vprašanju ampak nasploh ob vprašanjih, ki nam jih
zastavlja naš čas in prostor, ki povzroča toliko trpljenja, ki ga je na nek način treba odreševati, ob enem
pa se nakazuje tudi ena rešitev, če samo en kanček povem, ne celoto, ki pa je v povezanosti v sočutju.
Sočutje, odprtost, srčnosti in duhovnosti in tudi seveda zunanja pomoč je tista, ki krepi,ki daje moči in,
ki prebuja moč za življenje.
NOVINAR: Delo pisatelja in publicista Karla Gržana ima 40i, v njej pa bo bralec našel razprave iz različnih
področij, tudi filozofije.

