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UVOD

Doktorsko delo Potreba odraslih po religioznem izobraževanju v pluralni družbi
na primeru Nadškofije Maribor umeščamo v sedanjost, družbenopolitični, socialni,
vzgojno-izobraževalni in duhovni kontekst človeške družbe. Skušali bomo prikazati, da
imajo odrasli potrebe, ko se sprašujejo o smislu bivanja in o reševanju vsakdanjih
vprašanj, kar predpostavlja drugi vatikanski cerkveni zbor. Iščejo pot za poglobljeno
razumevanje sveta.
Raziskovali bomo potrebe, osebno rast in motivacijo udeležencev 1 bibličnih
skupin odraslih, ki delujejo v Nadškofiji Maribor. Zanimalo nas bo, kaj narekujejo
cerkveni dokumenti o delovanju bibličnih skupin. Pri tem ne bomo zanemarili vpliva
sekularizacije. Predstavili bomo biblične skupine in njihovo razširjenost v primerjavi z
molitvenimi ter zakonskimi skupinami. Predvsem nas bo zanimalo, v kolikšni meri
potrebujejo odrasli religiozno izobraževanje.
V prvem poglavju bomo spregovorili o potrebah odraslih po religioznem
izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor. Odrasli skušajo
zadovoljiti potrebo z različnimi oblikami izobraževanja. To bomo skušali predstaviti.
Predstavili bomo različne teorije o zadovoljitvi človekovih potreb, pri čemer se bomo
dotaknili predvsem tistih, ki bi lahko zadovoljile naše duhovne potrebe, kot je
samoodločenost po Deciju in Ryanu, ki prikažeta našo motivacijo kot povezavo s
potrebo po kompetentnosti, avtonomnosti ter povezanosti. Pri zadovoljevanju duhovnih
potreb bomo spregovorili o samomotivaciji, pa tudi o Glasserjevi teoriji izbire. Zanimali
nas bodo medsebojni odnosi in religiozno izkustvo. Osredotočili se bomo na potrebe
odraslih, še posebej v bibličnih skupinah.
V drugem poglavju bomo prikazali, da odrasli osebnostno rastejo v veri.
Prikazali bomo verovanje po Fowlerju. Zanimal nas bo tudi Eriksonov psihosocialni
razvoj. Ne moremo mimo osebne rasti po Maslowu. Spoznanje o motivacijski teoriji je
podal tudi Frankl z voljo do smisla in nadsmisla. Oprli se bomo na Jungovo analitično
psihologijo in na Tillichovo pojmovanje vere kot popolne predaje posameznikovega
življenja Bogu.
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Uporabljamo slovnično obliko moškega spola, in sicer kot nevtralno obliko za oba spola.
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V tretjem poglavju bomo predstavili, da se notranja motivacija odraslega
človeka po religioznem izobraževanju kaže v njegovi hoji za Kristusom. Zraven
notranje motivacije pa je lahko prisotna tudi zunanja motivacija.
V četrtem poglavju bo naša pozornost usmerjena na cerkvene dokumente, ki
kažejo na osrednjo vlogo kateheze odraslih. Zanimali nas bodo dokumenti, ki dajejo
smernice za izobraževanje odraslih, kot so: Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve
na Slovenskem, Katekizem katoliške Cerkve, Splošni pravilnik za katehezo, Pridite in
poglejte. Pri krovnem dokumentu Pridite in poglejte se bomo osredotočili na motivacijo
pri izobraževanju, preučevanju in branju dokumenta ter pri pisanju pastoralnih načrtov
po župnijah, pri katehetski službi … Zanimalo nas bo, v kolikšni meri so dokumenti
aktualni za sodobnega človeka, za zadovoljitev njegovih potreb po religioznem
izobraževanju, zanimala pa nas bo tudi vloga cerkvenega učiteljstva ter nas. Pri
hipotezi, da cerkveni dokumenti prikažejo osrednjo vlogo kateheze odraslih, a ni
poglobljenih smernic glede motivacije odraslih po religioznem izobraževanju, bomo
uporabili študijo domače in tuje literature ter elektronskih virov.
V petem poglavju bomo spregovorili o vplivu sekularizacije. Domnevamo, da
kateheza odraslih vpliva na potrebe odraslih po religioznem izobraževanju in jih
spodbuja k notranji motivaciji. Sekularizacija, ki je danes prisotna, odraslemu človeku
ne daje odgovorov na vsa zastavljena vprašanja. Poglabljanje verskega izobraževanja je
želja odraslih tudi v današnjem času, ko čutijo potrebo po utrjevanju vere. Naš cilj je, da
ugotovimo, v kolikšni meri ta pojav prinaša prenovo cerkvene skupnosti in v kolikšni
meri versko izobraženi laiki sodelujejo v cerkvenih službah, zlasti pri katehezi.
Izpostavili bomo, da je v današnji družbi sekularizacija dejavnik, ki človeka oddaljuje
od motivacije po religioznem izobraževanju. Poskušali bomo dokazati, da sekularizacija
negativno vpliva na motiviranost človeka po religioznem izobraževanju, medtem ko
lahko kateheza, ob prebujanju notranje motivacije in s pomočjo Božje milosti ter zgleda
kateheta, odraslemu človeku pomaga na podlagi njegovih življenjskih izkušenj.
V šestem poglavju bomo predstavili biblične skupine, njihovo zgodovino,
metodološko-didaktične pristope in njihovo pastoralno vlogo. Zanimala nas bo
postavitev bibličnih skupin v zgodovinsko-kulturne, pastoralno-teološke in bibličnostrokovne okvire. Pri metodološko-didaktičnih pristopih bomo podali programe in
metode, ki jih uporabljamo doma ter po svetu, kjer so voditelji bibličnih skupin tisti, ki
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dodatno motivirajo udeležence bibličnih skupin, kot tudi Slovenski katehetski urad in
Slovensko biblično gibanje.
V sedmem poglavju bomo predstavili empirični del raziskave o religioznem
izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor. Naš namen je dokazati,
da odrasli ljudje danes hočejo religiozno izobraževanje, ki upošteva dejavnosti, s
katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Notranja motiviranost za religiozno
izobraževanje obogati življenje ljudi in jim omogoča druženje z Bogom. Vsekakor pa
pričakujemo potrditev svojih hipotez.
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1. POTREBE

ODRASLIH

PO

RELIGIOZNEM

IZOBRAŽEVANJU

Z eksistencialnega zornega kota je vera radikalen sprejem Boga. Gre za novo
mišljenje, nov način gledanja na stvarnost in na življenje. Prihaja do novega pomena
(Stegu 2014, 67). Vera je na ta način s spoznavnega vidika »utelešena resničnost, ki jo
je mogoče posredovati tudi drugim,« (Groppo 1992, 757).
V pojmovanju krščanske vere sta pomembni še razsežnosti: vera je milost in
hkrati človekova zavzetost, proces spreobrnjenja, ki se obnavlja. V človeku sta svoboda
in čut odgovornosti, ki sta odvisna od razvoja in zorenja ter različnih psiholoških,
socialnih, kulturnih, političnih in ekonomskih dejavnikov. Spreobrnjenje ni v vseh
enako, ker je proces rasti znotraj vseh odvisnosti, ki so neločljivo povezane z
utelešanjem vere v resničnost neke osebe (Stegu, 2008). Proces rasti omogoča
religiozno izobraževanje v ozkem pomenu besede, pa tudi izobraževanje odraslih in
permanentna vzgoja za vse življenje.2 Iz tega sledi, da vera ni preprosto dana, temveč
lahko »okrni ali zraste, lahko ji gre dobro ali slabo. Vera ni preprosto dokončno
zagotovilo, ki bi ga lahko imeli za nekakšen vplačan kapital, ki bi le še rasel. Vera je
vedno postavljena v nadvse krhko svobodo,« (Ratzinger 2003, 39).

1.1 Samoodločenost po Deciju in Ryanu
Potrebo po kompetentnosti, avtonomnosti in povezanosti premalokrat povežemo
z motivacijo. Po teoriji samoodločenosti, katere glavni predstavniki so Deci, Ryan,
Connel in Skinner, gre za to, da imajo vsi posamezniki notranjo, naravno ter
konstruktivno težnjo, da bi bolj razvili in poenotili občutek samega sebe. Gre za
predpostavko, da imajo tri temeljne psihične potrebe, ki jim definirajo potrebne pogoje
2

»Podobno se na slovenskem govornem območju na splošno za versko izobraževanje (v smislu
informiranja) odraslih v praksi pretežno uveljavlja izraz religijsko izobraževanje odraslih (ki je lahko
konfesionalno ali nekonfesionalno), medtem ko kateheza odraslih označuje uvajanje v osebno vero in
vzgojo za življenje, skladno s krščanskim razumevanjem človeka (in je po svoji naravi konfesionalna
dejavnost). V praksi gre najpogosteje za preplet obeh vidikov, tako informiranja kot formiranja, zato
ohranjamo tudi besedno zvezo religijsko izobraževanje in kateheza odraslih,« (Stegu 2014, 66).
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za dosego psihičnega zdravja in zadovoljstva. Posamezniki uspešno funkcionirajo, če
pride do zadovoljitve potreb. Te temeljne potrebe so:
1. kompetentnost, kjer imajo občutek, da so učinkoviti v svojem delovanju in
imajo učinek na okolje;
2. avtonomnost, ko imajo potrebo po izkušnjah in vedenju, ki ga izbirajo sami,
ter so odgovorni za kompetentno izvajanje aktivnosti in ne nasprotujejo občutku
avtonomije;
3. povezanost, kjer imajo potrebo po povezanosti z drugimi ljudmi, po
medsebojni ljubezni in skrbi do drugih ter od drugih ljudi (Deci in Ryan 2002, 5–7). Za
optimalni razvoj posameznikov ima vsaka od teh potreb pomembno vlogo.
Zadovoljevanje teh temeljnih potreb pokaže na notranjo motiviranost, ko izvajajo neko
aktivnost zato, ker jim ugaja. Pomembno je, da aktivnost izberejo svobodno, jo
obvladajo in čutijo, da je povezana z drugimi. Teorija samoodločenosti zajema potrebe,
ki so v bistvu posameznikov, so osnovne in temeljne. Strmijo k zadovoljitvi teh potreb.

1.2 Potrebe in samomotivacija
V procesu izobraževanja je ključnega pomena dejstvo, da imajo odrasli
realistične predstave o lastnih sposobnostih, kjer so ključni element posameznikove
izkušnje. Vključitev v proces izobraževanja in napor, ki ga bo odrasli vložil v
izobraževanje, je torej odvisno od prepričanja o lastnih sposobnostih (Radovan 2000,
116).
Odrasli se vključujejo v izobraževanje po lastni izbiri, ko so prepričani, da
potrebujejo znanje. Imajo namreč konkretne, jasne cilje, ki jih želijo doseči. Novo
znanje želijo povezati s svojimi izkušnjami. Pričakujejo, da bodo obravnavani kot
enakovreden partner in da bo izobraževanje potekalo kot dvosmerna komunikacija
(Možina 2003, 27–29). Izobraževanje odraslih ni le »zapolnjevanje izobrazbenih
manjkov« posameznikov, ampak posamezniki dopolnjujejo že doseženo znanje in
krepijo svoj osebni razvoj (18–19).
Pri izobraževanju so motivi tisti, ki spodbujajo k izobraževanju in izvirajo iz
različnih potreb posameznika, kot so želje po osebnostnem razvoju, zaradi pridobitve
novega znanja ali osebnega bogatenja. Lahko gre tudi za konkretne potrebe, kot je
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izobraževanje zaradi nezadostne izobrazbe. Za izobraževanje pa se lahko odrasli
odločijo tudi iz samega veselja do izobraževanja (Bračko 2002, 3). Pri odraslih je treba
spodbujati notranje dejavnike motivacije za religiozno izobraževanje. Za dosego cilja je
treba upoštevati prvotno znanje posameznika, ki ga želi odrasli postopoma nadgraditi in
tako uresničevati svojo hojo za Kristusom.
Pri zadovoljevanju potreb skušajo posamezniki zadovoljiti tudi religiozne
potrebe. Ali potrebe po kompetentnosti, avtonomnosti in povezanosti povzročijo pri
ljudeh motivacijo za religiozno izobraževanje? »Odrasel človek je motiviran za
izobraževalne pobude, če v tem vidi potrebnost in koristnost. Njegova želja, da stopi na
pot, je vedno motivirana s potrebami in interesi, ki so povezani s človeškim in verskim
zorenjem, s problemi, ki jih mora vsakdo rešiti,« (Stegu 2009, 22).

1.3 Teorija izbire po Glasserju
Po Glasserju je človek motiviran za zadovoljitev svojih potreb: po svobodi,
ljubezni in pripadnosti, zabavi ter moči. Zadovoljitev je odvisna od vsakega
posameznika, a naravnana ob rojstvu in se ne spreminja (Glasser 2007, 99).
Posamezniki smo dejavni in v odnosu z drugimi ljudmi. Pri tem se »razlikujemo po tem,
kaj želimo doseči in na kakšen način to dosegamo,« (Zupančič 1997, 135). Povezani
hočemo biti tudi z Njim, vsak s svojo življenjsko zgodbo, in pridobiti modrost, ki jo
lahko uporabimo danes ter v prihodnosti za reševanje osebnih potreb in pri pomoči
drugim. Podobno vidi Jewel, ki poudari temelj potrebe za religiozno izobraževanje
odraslih na osebni veri, da živimo za Nekoga, ki nas presega (Jewel 2004).
Kot posamezniki hrepenimo po svobodni izbiri, kako bomo živeli, izrazili sami
sebe in izbirali tiste, ki so nam všeč. Sem sodi tudi vera. »Svoboda je močan motivator,
ko se zavemo, da je nimamo dovolj,« (Glasser 1994, 12). Posamezniki smo notranje
motivirani, ko izberemo svoje vedenje, ko smo svobodni in ko zadovoljujemo svoje
potrebe na način, da s tem ne onemogočamo drugih pri zadovoljevanju njihovih potreb,
smo vsekakor tudi bolj motivirani, smo kreativni v svoje dobro, pa tudi v dobro vseh.
Potreba po pripadnosti, ljubezni, delitvi in sodelovanju je prisotna pri
posameznikih, ko začutijo, da so osamljeni, ko se poglobijo vase. Iščejo pripadnost in
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ljubezen (Glasser 1998, 45). Posamezniki pa lahko pri zadovoljevanju potrebe po
ljubezni in potrebe po svobodi zaidemo v konflikt.
»Za nas kot posameznike je naša želja po moči pogosto v neposrednem konfliktu
z našo potrebo po pripadnosti,« (Glasser 1994, 11). Konflikt med potrebo po pripadnosti
in potrebo po moči je nevarnost za naše odnose.
Potreba po zabavi je integralen del našega življenja. Nekateri ljudje se zabavajo
sami zase, v večini pa se raje zabavamo z zanimivimi ljudmi, ko z njimi izmenjavamo
ideje in izkušnje (16). Spet se lahko pojavi konflikt s potrebo po pripadnosti, pa tudi s
potrebo po moči.
Konflikte, ki nastanejo pri našem zadovoljevanju potreb, poskušamo nekako
rešiti. Možnost je lahko tudi kompromis. Vendar vedno velja teorija izbire, ko smo
notranje motivirani in se svobodno odločimo. Različna jakost naših osnovnih potreb
kaže na različnost med nami, ko imajo nekateri večjo potrebo po ljubezni in pripadnosti,
drugi pa po moči ali svobodi.
V teoriji izbire Glasser predstavi razlog, ki povzroča, da zaznavamo realnost
drugače od drugih posameznikov, v drugem, za nas pomembnem svetu, to je svetu
kakovosti, ki se kaže pri vsakem izmed nas različno. Gre za naš osebni svet, ki ga
ustvarjamo v svojem spominu, od rojstva in skozi vse življenje, kot skupino specifičnih
slik, ki upodabljajo naše najboljše načine zadovoljevanja ene ali več naših osnovnih
potreb. Vsebino slik uvrščamo v tri kategorije, in sicer so to:
– ljudje, s katerimi smo najraje skupaj;
– stvari, ki jih imamo ali doživljamo najraje;
– ideje ali sistemi prepričanj, ki uravnavajo večino našega vedenja. Izbiramo
vedenje, da zadovoljimo svoje potrebe in se dobro počutimo, ko se nekdo, nekaj ali
določeno prepričanje v realnem svetu približa sliki osebe, stvari ali prepričanja v našem
svetu kakovosti. V življenju smo s svojim svetom kakovosti tesno povezani (Glasser
1998, 55). Želimo, da se počutimo dobro, zato vstavljamo natančno določene slike v
svoj svet kakovosti. Naš svet kakovosti vsebuje spoznanja, ki so za nas pomembna, kajti
naša zavest se giblje po slikah v našem svetu kakovosti in jih je nemogoče izriniti iz
naše zavesti. Dejstvo je, da uživamo, ko zadovoljimo sliko iz tega sveta, če pa nam to
ne uspe, trpimo. Pri zadovoljitvi svojih potreb posamezniki neprenehoma ustvarjamo
svoj svet kakovosti. Težimo k temu, da ohranjamo slike, pri katerih je možnost, da z
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njimi lahko zadovoljimo svoje potrebe. Sveta kakovosti, ki smo ga ustvarili, nam ne
more nihče odvzeti, ker ga sami svobodno nadzorujemo.
Teorija izbire po Glasserju je izbira osebne svobode:
– Mi sami smo edina oseba, katere vedenje lahko nadzorujemo. Odločimo se
svobodno z vso svojo odgovornostjo in posledicami, ki morda sledijo.
– Vse, kar lahko damo drugim posameznikom ali od njih prejmemo, je
informacija. Naša oziroma njihova izbira je, kaj nam informacija omogoča oziroma
daje.
– Psihološki problemi so dejansko problemi odnosov. Problemov absolutno ne
bomo rešili, če se jim ne bomo posvetili.
– Problematični odnos je del našega vsakdanjega življenja. Možnost je, da
uporabimo teorijo izbire in redefiniramo svojo svobodo.
– Izboljšujemo sedanje odnose, ki so za nas pomembni. S teorijo izbire lahko
popravimo svoje sedanje nezadovoljujoče odnose.
– Žene nas pet genetskih potreb: preživetje, ljubezen in pripadnost, moč,
svoboda ter zabava. Mi smo tisti, ki določimo, kdaj so naše potrebe zadovoljene.
Drugim posameznikom lahko pomagamo pri zadovoljitvi njihovih potreb, a nikoli ne
moremo zadovoljiti njihovih potreb v celoti.
– Potrebe zadovoljimo z uresničevanjem slike ali več slik iz svojega sveta
kakovosti. Od vsega znanega je pomembno tisto, kar smo se odločili shraniti v svoj svet
kakovosti. Pri tem opozorimo, da se odpovedujemo svobodi, če v svoj svet kakovosti
vstavimo sliko, ki je ne moremo zadovoljiti.
– Vse, kar počnemo v svojem življenju, je, da se vedemo. Naše vedenje je
celovito, ko zaobjame naše dejavnosti, razmišljanja, čustva in fiziologijo.
– Izbiramo vedenje in s tem pridobimo svobodo.
– Izberemo celostno vedenje, a imamo neposreden nadzor nad sestavinama
dejavnosti in razmišljanja. Prek svojih izbir dejavnosti in razmišljanja lahko posredno
nadziramo svoja čustva ter fiziologijo.
Pri Glasserjevi teoriji izbire je nujno, da sprejmemo, da lahko nadzorujemo le
svoje življenje. Glasser opozori, da imamo posamezniki lahko tudi potrebo po
verovanju, ki pa je lahko ali pa tudi ne v konfliktu s katero od drugih naših potreb (16).
Integracijo teorije izbire v osebno življenje posameznikov izvaja v Sloveniji
Evropski inštitut za realitetno terapijo (Evropski inštitut za realitetno terapijo, 1996), ki
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od leta 2014 ponuja psihoterapevtsko izobraževanje v vseh evropskih državah in deluje
usklajeno z Inštitutom Williama Glasserja – WGI (William Glasser Institute 2010).

1.4 Samouresničitev po Frommu
Fromm je razvil svojo socialno teorijo osebnosti. Človek kot biološko bitje ima
poleg fizioloških potreb posebne značilnosti, kot so razum, domišljija in
samozavedanje. Posebne značilnosti obsegajo naslednje potrebe:
– po veljavi,
– po čustveni navezanosti,
– da je posameznik del družbe, ki ga družba sprejme,
– po razumevanju sveta in dogajanju v njem (Fromm 2013).
Imenovane potrebe pri posamezniku delujejo kot motivi, ki so enakovredni biološkim
potrebam. S tem je Fromm odgovoril na vprašanje, zakaj človek dela. Po njegovem so
posamezniki, ki bi radi nekaj imeli, zato so usmerjeni v pridobivanje materialnih dobrin,
in so posamezniki, ki bi radi nekaj bili, torej bi se radi uveljavili in dosegli večji uspeh v
družbi. Gre za dve skrajnosti na isti lestvici »biti« in »imeti«, ki se ne izključujeta, ko se
nekateri nagibajo k eni, drugi pa k drugi strani (Lipičnik 1998, 170). Iz tega sledi, da
ljudje delajo zato, ker nekaj želijo.
Pri Frommu ne gre samo za psihološko teorijo, ampak tudi za sociološko in
filozofsko koncepcijo. Človek išče mesto med drugimi, kjer bo lahko s svojimi
lastnostmi in potrebami nezamenljiv ter ne bo čutil izgubljenosti v svetu. Posameznik se
ne odziva pri zadovoljevanju potreb samo z mislijo na odziv eksistence, ampak tudi s
čutenjem in z delovanjem v življenju. Religija zadovoljuje človekovo potrebo po
sistemu pomena in smisla celotnega življenja. Religiologi se strinjajo, da religije dajejo
odgovor na lakoto človekovega razuma, vse do zadnjih vprašanj smisla eksistence (Vitz
1977). V religiji se hkrati izpolnjuje človekova potreba po pripadnosti skupini, kjer
prevladuje edinost.
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1.5 Samouresničitev po Maslowu
O potrebah človeka je v svoji teoriji spregovoril Maslow (Maslow 1970), pa tudi
Deci in Ryan (Deci idr. 1991), ki pravi, da posameznika motivirajo prirojene potrebe,
ko uresničuje svoje potenciale. Prirojene notranje vire lahko spodbudimo z motivacijo.
Po Maslowu človek doseže realizacijo osebnega potenciala s samoaktualizacijo oziroma
samoizpolnitvijo. Gre za zadovoljitev potrebe bivanja, ki se je ne da v celoti zadovoljiti.
Motivacija za njeno zadovoljitev se neprenehoma obnavlja.
Med osnovne potrebe štejemo, po Maslowu, naslednje:
1. fiziološke potrebe,
2. potrebe po varnosti,
3. potrebe po pripadanju, simpatiji, naklonjenosti in ljubezni,
4. potrebe po ugledu,
5. potrebe po uresničevanju (Kobal Grum in Musek 2009, 174).
K tem potrebam, ki jih lahko označimo kot konativne, sodijo tudi kognitivne:
– potrebe po znanju, spoznavanju in razumevanju,
– estetske potrebe: potreba po lepoti,
– potrebe po redu, urejenosti in strukturi, ki vsebujejo konativni, kognitivni ter
esteski značaj (174).
Potrebo po znanju lahko izvajamo iz potreb po samouresničevanju in izražanju
lastnih zmožnosti (Maslow 1970, 50–52). Motivi pri odraslih, ki se izobražujejo,
pogojujejo različne spodbude, interese in potrebe ter vodijo do ciljev, ki pomenijo
samouresničitev osebe in hkrati njen razvoj.
Človek s sposobnostmi, ki jih ima, prodira do novih vtisov in spoznanj; to ga
nagrajuje ter mu prinaša notranjo osebno uteho; iz nje izhaja želja po ponovnem iskanju
spoznanj in odkrivanju neznanega. Ob tem se s pomočjo lastne aktivnosti še naprej
razvijajo tudi posameznikove sposobnosti in pogoji za iskanje novega se tako še
izboljšujejo.
Potreba po iskanju smisla življenja in bivanja je pot, ki vodi k skrivnosti Boga.
Človekov razum nosi v sebi potrebo po tem, kar »vedno velja in ostaja,« (Benedikt
XVI. 2008, 722). Pet motivov, ki opravičujejo našo potrebo po veri v našem življenju:
1. telesne potrebe,
2. temperament in umske sposobnosti,
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3. psihogeni interesi in osebne vrednote,
4. racionalne (umske) razlage sveta,
5. odgovori na kulturo, ki obdaja človeka (Allport 1957, 158–174).
Dodajmo še, da Maslow opozarja, da so pri vseh potrebah navzoči konativni in
kognitivni trenutki. Potreba po znanju je izvirna potreba in tudi konativna potreba, saj se
kaže v želji po znanju, ne samo v znanju samem. Podobno velja za potrebe po redu in
pravilnosti, kjer smo priča povezovanju konativnih in kognitivnih prvin. Iz tega sledi, da
vse naštete potrebe obravnavamo sukcesivno kot niz osnovnih potreb človeka (Kobal
Grum in Musek 2009, 174). S svojimi spoznanji o potrebah in motivaciji človeka ter kot
utemeljitelj

teorije

o

hierarhiji

potreb

je

Maslow

raziskoval

potrebo

po

samoaktualizaciji kot potrebo, kjer posameznik želi rasti in širiti ter bogatiti svoja
izkustva in doživljanja.

1.6 Potrebe in odnosi
Duhovne potrebe niso podobne drugim človekovim potrebam, ker jih ni mogoče
izolirati ali jih opazovati posamično. Sestavljajo jedro osebe in ji dajejo smisel ter
odločenost. Duhovne potrebe so nekaj notranjega, nedeljivega od osebe in jih ni
mogoče izraziti z običajnimi besedami. Z vidika duhovnih potreb je človek
nedokončano bitje, ki piše osebno zgodovino (Gostečnik 1999; Levinas 1996; Luhmann
2000; Lah 1998) kot izkušnjo izvirne družbenosti.
V človekovem doživljanju je možno prepoznati hrepenenje po religioznem, ki v
temelju predpostavlja resničnost bivanja Boga. Posameznikov razvojni proces osebnosti
se začne v družini, ki obenem omogoča razvoj intrapsihične podobe Boga, kar
predstavlja specialno obliko intrapsihične objektne podobe (Rizzuto 1982, 359). Vse,
kar poznamo o odnosih, ki se odvijajo med nami kot med posamezniki, nam daje
možnost notranjega vpogleda v odnos, ki ga uresničujemo z Njim.
Rizzutova je prikazala religiozno doživetje Boga s stališča sodobne znanosti.
Uporabila je raziskavo, katere cilj je bila študija možnih virov intrapsihičnih podob
Boga pri posameznikih. Njena hipoteza je bila, da gre pri religioznem doživljanju za
paralele odnosov v družini in za njihovo intrapsihično podobo Boga ter njihov odnos z
Bogom, kjer je posameznikov odnos z Bogom kompleksnejši kot odnos z ljudmi.
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Prihaja do odnosov, ki niso popolni, so dvoumni in lahko integrirajo ali pa
fragmentirajo osebnost (Rizzuto 1979; 1998, 8). Posamezniki so govorili o svojih
odnosih in konfliktih. Na podlagi tega je Rizuttova naredila študijo, s pomočjo katere je
poskušala priti do interpretacij o kakovosti posameznikovih odnosov v njegovem
osebnem, subjektivnem svetu doživljanj (8–10). Osredotočila se je na oblikovanje
intrapsihične podobe Boga skozi posameznikovo življenje v celoti. Doumela je, da
dejavniki intrapsihične podobe Boga prihajajo iz različnih virov, v različnih razvojnih
fazah. Zaključuje, da nastane intrapsihična podoba Boga kot rezultat procesa formacij
podob, do katerega pride med emocionalnim odnosom z eno ali več pomembnimi
osebami. Iz tega sledi, da dejansko pri formiranju kompleksa realnosti, imenovanem
Bog, sodelujejo različni dejavniki z različnih nivojev (41–44). Intrapsihična podoba
Boga daje čut za psihično realnost Boga, za njegovo resničnost. Religiozen posameznik
čuti resničnost odnosa in doživlja Boga kot resnično, živeče bitje (47–49). Rizzutova je
pri posameznikih raziskovala psihološko doživljanje Boga. Posameznik namreč lahko v
različnih življenjskih fazah večkrat preoblikuje intrapsihične podobe Boga; lahko pa
tudi ostanejo nedotaknjene. Zgodi se lahko, da ne pride do skladnosti sprememb
intrapsihične podobe Boga s spremembami intrapsihične podobe jaza. V tem primeru je
intrapsihična podoba Boga zunaj konteksta z razvijajočo se podobo jaza in je lahko
doživljena kot smešna ali nevarna oziroma ogrožujoča (200).
Na podlagi tega je Rizzutova prišla do zaključka, da posamezniki v svojem
religioznem doživljanju lahko spadajo v različne skupine. Lahko:
– verjamejo v Boga, s katerim imajo različne odnose;
– razmišljajo in poskušajo verjeti v Boga, za katerega niso prepričani, da obstaja;
– so vzhičeni, jezni in presenečeni, da vidijo posameznike, ki so globoko zavzeti
z vprašanjem Boga, ki jih dejansko ne zanima;
– se borijo z zahtevnim, krutim Bogom, ki se ga hočejo znebiti, ker niso
prepričani v njegov obstoj (Rizzuto 1992, 165).
Iz tega torej sledi, da posamezniki verujejo v Boga, lahko bi verovali, ne
verujejo in verujejo, a pri tem želijo, da ne bi verovali. Gre za predpostavko, da je
religiozno izkustvo možno doživljati v različnih oblikah. Dodamo lahko še, da je
Rizzutova uporabila psihoanalitično teorijo, ki ji je pomagala pri razumevanju, kako v
notranjem svetu posameznika funkcionira Bog kot živa oseba.
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Intrapsihična podoba Njega se oblikuje, ko posameznik kot otrok, v odnosu s
starši, oblikuje podobo Njega, kjer se lahko pojavi neposredno povezovanje
karakteristik staršev s karakteristikami intrapsihične podobe Njega. Zgodi pa se lahko,
tudi nasprotno, da je On razumljen kot skrben, česar posameznik ni deležen pri starših.
Možno je tudi, da gre za izmenjavo tako dobrih kakor tudi slabih karakteristik, ki so
prisotne pri posamezniku v intrapsihični podobi staršev in intrapsihični podobi Njega.
McDargh je odkril, da je delo Rizzutove pomembno iz dveh vidikov: prikazuje
koherentno psihološko dejstvo posameznikove strani verovanja in hkrati razumevanje
osnovnega elementa religioznega doživetja, to je objekt vere, Boga (McDargh 1983,
16–17).
Proces oblikovanja intrapsihične podobe Boga vključuje opazovanje oziroma
doživljanje. Vsi ti procesi se udejanjajo. Pri tem upoštevajmo, da se proces oblikovanja
in preoblikovanja osebne podobe Boga odvija vse življenje. Družinski odnosi oblikujejo
temelj intrapsihične podobe Boga na kompleksni osnovi, ko se ta podoba še razvija, se
loči od intrapsihične starševske podobe in postane univerzalna (Clair 1994, 12). Gre za
koncept subjektivne oziroma intrapsihične podobe Njega, ki smo jo kot posamezniki
razvili na način, ki je podoben, kot smo razvili ostale svoje intrapsihične podobe. Na
temelju razumevanja teh podob lahko ugotovimo, da imamo različne odnose do Boga.
Ob upoštevanju imenovanih avtorjev lahko sklepamo, da je naš odnos z Njim vsekakor
bolj kompleksen kot naš odnos s posamezniki.

1.7 Religiozno izkustvo po Winnicottu
V razvojni objektno-relacijski teoriji se je Winnicott, kot eden prvih
zagovornikov te teorije, posvetil dialogu med religijo in psihoanalizo. Definiral je
psihično lokacijo religioznega izkustva. Prizadeval si je premostiti razcep med zunanjim
in notranjim osebnim svetom, med objektivnim in subjektivnim. Predpostavil je tretjo
dimenzijo človekovega bivanja, ki jo imenuje intermediantna arena doživljanja
(Winnicott 1971, 110). Tako postane psihološki prostor posameznika produkt
interakcije njegovega notranjega sveta. Gre za doživetje, ki ga Winnicott imenuje
»tranzicijski objekti«, za fantazije oziroma imaginacije, ko pride do prehoda med
notranjim in zunanjim svetom, med subjektivno in objektivno realnostjo, ter ju hkrati
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združuje. O takšni izkušnji ali doživljanju govorimo tudi v religiji. Tranzicijske objekte
lahko uporabimo na področju simbolov oziroma zmožnosti, ko je simbol v
intermediantnem prostoru doživljanja. Za Winnicotta je to prostor iluzornega. V tem
primeru realni eksterni predmeti postanejo orodje oziroma sredstvo za izražanje
subjektivne signifikantnosti. Prihaja do združenja eksterne realnosti in subjektivnih
dejavnikov, ki ustvarijo pomen.
Podobno trdi Meissner, ki vidi v religioznem izkustvu vključevanje združitve
subjektivnega in objektivnega, ki pa ne predstavlja samo subjektivnega niti ne samo
objektivnega. Z Winnicottom pridemo do različnih nivojev tranzicijskih pojavov
religije, do kreativnosti posameznikovih doživljanj. Odraslo doživljanje v teh domenah
dodela progresija v kognitivnih in psihičnih mehanizmih. Tako najdemo potencial za
izražanje religioznih in verskih doživljanj.
Temu se pridružuje Spero, ki ga zanima, v kolikšni meri lahko pripisujemo
realnost stvari, ki je na ozadju intrapsihične podobe Boga. Raziskuje objektivnost
realnosti, poimenovano Bog. Gre za resnični objekt zunaj dometa našega dojemanja in
razmišljanja. Zaključuje, da nam samo psihološki pristop ne omogoča polnega pristopa
k transcendentalni enosti, na kar sicer kaže naše hrepenenje v samem jedru (Spero 1992,
55–85). Pri tem se pokaže določena meja psihoanalize, a Attfield trdi, da je eksistenca
Boga, ki pri religioznem posamezniku temelji na njegovem doživljanju, da je to
doživljanje v samem bistvu doživljanje nečesa, kar religiozni posameznik imenuje Bog
(Attfield 1975, 335–343). Religiozno izkustvo ima lastnosti, kjer so prisotne oblike
prehodnega doživljanja, ko se subjektivno in objektivno prepleta. Osebna subjektivna
doživetja lahko kot verujoči posamezniki prispevamo v proces verovanja. Vera ni samo
subjektivna, ampak je njena vsebina osnovana na tradiciji, pa tudi na doživetju drugih
verujočih v skupnosti, in se istočasno naslanja na naravo sveta celotnega človeškega
doživljanja, njegove eksistence ter na vrednost duhovnih dimenzij.
Intrapsihična podoba Boga torej ni popolnoma subjektivna in ni zunaj
subjektivnosti. Pri posamezniku se pojavi iz napetosti med posameznikovim izkustvom3
in podobami oziroma metaforami Njega, ki so ustvarjene v kulturnem okolju, kjer
posameznik živi. Iz tega sledi, da gre za spojitev posameznikovega zasebnega sveta in
religioznega okolja, kjer posameznik živi ter deluje.
3

Vsako izkustvo vsebuje različne razsežnosti. Nemogoče je reči, da je eno izkustvo duhovno, drugo pa
ne. Rečemo lahko, da neko izkustvo vsebuje duhovno, versko razsežnost ali pa tudi ne oziroma, da se ob
določenem izkustvu človek zaveda verske razsežnosti ali pa ne (Barry 2004).
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Feiner je prikazal Winnicottovo religiozno izkustvo, ko Winnicott trdi
(Winnicott 2006), da sprejemanje realnosti kot naloge ni nikoli zaključeno, da noben
človek ni osvobojen pritiska stalnega primerjanja zunanje in notranje realnosti ter da je
osvoboditev od tega pritiska možna samo v medprostoru, v neke vrste počivališču, ki ga
predstavljata npr. umetnost in religija. Ta prostor se razvije neposredno iz otroške igre,
kajti otroci se v igro tako vživijo, da se v njej preprosto »izgubijo« (Feiner 2011, 100).
Winnicott je kot pediater in psihoanalitik pokazal na povezave med različnimi
komponentami materiala asociaciiranja pri posamezniku in je izhajal iz treh stopenj:
˗ sprostitve, ki je možna pod pogojem zaupanja,
˗ ustvarjalne, telesne in duhovne aktivnosti, ki se udejanja skozi igro,
˗ povzetka izkušenj, ki so temelj za občutek o samem sebi. Pod temi pogoji
lahko posameznik obstaja kot celota, kot izraz sebe. Pri posamezniku pride do
ustvarjalnosti (Feiner 2011, 101).
Ustvarjalnost je za Winnicotta izmenično učinkovanje prvobitnosti in
prevzemanja tradicije oziroma enosti ter ločenosti. Posameznik ob pomanjkanju
primarnih izkušenj igranja ne bo vzpostavil odnosa do kulturne dediščine. Pri tem je
igra oblika, s katero si kreativno prisvajamo kulturo (Feiner 2011, 102).
Podobna spoznanja kot Winnicott je zastopal Höfer z vidika verske pedagogike
(Höfer 1974). Za Höferja je vera učni proces, ki temelji na izkušnjah iz zgodnjega
otroštva. Razpravljal je o izkušnji transcendence in ustvarjanju simbolov, ki so
pomembni za posameznika. Spomnil nas je na velike simbole, s katerimi izražamo
svojo vero: Sveto pismo, dogme … Ne gre le za prisvajanje simbolov, ampak tudi za
ustvarjanje. S pomočjo ustvarjalnosti lahko izkusimo transcendenco. Pri ustvarjanju
oziroma na področju »ročnega dela in upodabljanja« nam Höfer predlaga tri korake:
-

ustvarjanje zase in za druge, ki jih na ta način razveseliš,

-

ustvarjeni predmet postane simbol prijateljstva in ljubezni,

-

izdelava religioznega simbola, na primer križa, ki ni samo objektivni izdelek,
ampak osebni dogodek. Posameznik je pri ustvarjanju simbola doživel
transcendenco (Feiner 2011, 103).

Izkušnje transcendence so deležni vsi udeleženci v skupini, ko prisvajajo
oziroma tvorijo religiozne simbole. Gre za »v dejavnost usmerjeni pouk«, ko se uvajajo
projektni pouk, odprte oblike učenja in socialna odgovornost. Höfer v versko
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pedagoškem smislu uresničuje svoj geštalt katehetski koncept, saj je prepričan, da je
pomembna izkušnja.
Feiner ugotavlja, da obstajajo vzporednice med Winnicottovim razvojnopsihološkim in psihoterapevtskim konceptom ter versko pedagoškim konceptom
Höferja:
- Temeljni prostor zaupanja je odnos med materjo in otrokom.
- Ustvarjalnost vodi do najdenja in pridobitve samega sebe ter je izražanje
samega sebe.
- Igra je intermediarni prostor, torej zunanje dogajanje, ki ni čista notranjost niti
ne čisti objektivni svet, ker gre za početje »kot da«.
- Skozi ustvarjalno igro prisvajamo kulturo in religijo.
- Winnicott govori o kulturi in religiji, ki si ju pridobimo z intermediarno igro ter
ustvarjalnostjo. Höfer pa je postavil tezo, da če se otroci igrajo poklice oziroma
jih simbolizirajo, si na ta način pridobivajo osnovno znanje in vedenje. Če jim
ponudimo religiozne teme iz Svetega pisma, se bodo otroci »igrali« določene
teme v intremediarnem prostoru in s tem prisvajali »religijo«.
- Če Höferjev pojem »aktivno simboliziranje« izrazimo z besedami »igra« in
»ustvarjalno prisvajanje«, lahko dokažemo, da nas »aktivna igra, ustvarjalno
prisvajanje« religioznih vsebin, torej vsebin delovanja, ki izvirajo iz religije,
usmeri k prisvajanju in ponotranjenju simbolov (Feiner 2011, 104).

1.8 Religiozno izkustvo po Meissnerju
Meissner razume posameznikov razvoj kot celoto, da je osebnost sestavljena iz
uspešno razvitih psihičnih prvin, ki so uspešno integrirane. Osebnost pa je lahko
sestavljena tudi iz pomanjkljivosti, ki izhajajo iz nerazrešenih razvojnih faz. Te
pomanjkljivosti in ostanki iz razvojno neuspešnih faz lahko vplivajo na duševno stanje
posameznika ter povzročajo psihične težave. To se lahko kaže v vernosti pri odraslih
posameznikih ali pa celo v nevrotični obliki, če gledamo s stališča psihologije (Meissner
1987, 28). Pri posamezniku, ki je na najvišjem nivoju psihične integracije, je zmožnost
polnih vzajemnih odnosov z drugimi, z manjšimi možnimi stranpotmi. Takšen
posameznik

ima

zrele

psihološke

spretnosti
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oziroma

zmožnosti,

vključujoč

funkcionalno organizacijo jaza. Tako ne pride do nevarnosti, ki bi se lahko pojavila v
posameznikovi notranjosti kot psihična dizintegracija ali fragmentacija. Dejansko se
lahko pojavijo nevarnosti od zunaj. Na razvojnem nivoju gre za integracijo zdravega
narcisizma, kar posameznika vodi do modrosti, empatije in kreativnosti. Tako je
posameznik zmožen zrelega pogleda na religiozno doživetje (Meissner 1984, 157–158).
Meissner in tudi Rizzuotova predpostavljata, da načini ter oblike doživljanja
Boga izvirajo iz našega zgodnjega razvoja in vplivajo na naša religiozna doživetja v
poznejših obdobjih našega razvoja. Religiozna doživetja, kljub kompleksnosti, so
globoko v povezavi z našo psihično realnostjo, so del našega razvoja in našega
psihičnega življenja.

1.9 Relacijska teorija po Mitchellu
Osnovna relacijska konfiguracija psihične strukture pri posamezniku vsebuje tri
dimenzije: jaz, jaz–ti in psihični afektivni prostor med jaz ter ti (Mitchell 2000).
Govorimo o posebnem čutu na relaciji jaz–ti. Jaz in ti sta v interakciji v afektivnem
psihičnem prostoru ter sta, na ta način, drug z drugim povezana v sistemu. Gre za
povezavo in prepletanje vseh treh dimenzij, ki združujejo naše subjektivno doživljanje
in naš psihični svet, kar se na poseben način artikulira v sistemu družine, ki je četrta
dimenzija v konfiguraciji medosebnih odnosov (Gostečnik 2005, 14). Gre tudi za
prepletanje vseh štirih dimenzij, ki predstavljajo intrapsihično, interpersonalno in
sistemsko konfiguracijo. Vsaka intrapsihična enota pa hkrati »predstavlja celoten
sistem, v katerem so intrapsihični elementi jaz, ti in afekt4, ki se ustvarja med njima,
zaključena celota. Ne gre torej samo za notranje podobe ali objekte, ki so projicirani
navzven, ali samo za odcepljene dele jaza ali afekt, temveč za kompleksen sistem

4

»Afekt v relacijsko družinski paradigmi razumemo, kot temelj vzajemnosti, vzdušje, občutje oziroma
organski temelj interpersonalnega stika, ki omogoča človeku, da ohranja povezanost z drugimi. Je
nezaveden in globoko zapisan v organski ustroj naših možgan. Na tem temeljnem vzajemnem afektu
potem stoji celotna psihična struktura mišljenja, čutenja in vedenja in se odraža v vsakem najmanjšem
vzgibu medosebne dinamike,« (Kompan Erzar 2006, 29). »Temeljni afekt lahko potem preko afektivnih
psihičnih konstruktov prepoznamo v mišljenju, vedenju in čutenju posameznikov. Predvsem pa iz
vzdušja, ki ga kreira določen odnos. Zato je afekt vedno tudi sistemski, kar pomeni, da preveva celotno
družino, ne da bi družina to vedela!« (Gostečnik 2004)
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odnosov in afekta, ki se ustvarja med njimi, ter afekta, ki ga ustvarja celoten sistem s
svojimi specifičnimi vzorci odnosov,« (14–15).
»Temeljni afekti, ki jih iščemo v relacijski družinski terapiji, predstavljajo
osnovno dinamiko, ki povzroča in vzdržuje tako funkcionalnost kot patologijo v
najrazličnejših odnosih. Vedno je prisoten nek konstitutivni afekt, največkrat shranjen
globoko v nezavedni ravni psihičnega doživljanja, in ga je zato velikokrat težko zaznati,
prepoznati in razkriti v zapletu mnogoplastnosti najrazličnejših odnosov, v katere vstopa
posameznik,« (Gostečnik 2004). Ne govorimo o samoumevnem razvojnem procesu med
nami, ampak o ohranjanju odnosov, ki so temeljni motivacijski faktor ob zahtevi
zaupanja v posameznikovo izkustvo. Tudi ne gre samo za ukvarjanje z zavestnimi
mehanizmi ali manjkajočimi zgodnjimi izkušnjami. V ospredje so postavljeni
preoblikovanje nezavednega mehanizma regulacije afekta, predelava nezavednih
afektivnih psihičnih konstruktov in sprememba temeljne relacijske strukture oziroma
odnosov v notranjem, psihičnem svetu posameznika.
Mitchell prikaže, da je razum definiran, opredeljen in opisan v njegovih
najglobljih intrapsihičnih dimenzijah, in sicer neposredno v smislu konfiguracij jaz–ti
oziroma dinamike biti z drugim. Imenovane konfiguracije so prisotne intrapsihično in
interpersonalno, v preteklosti in sedanjosti, v dejanskosti in nedejanskosti. Gre za
različne načine na različnih področjih psihoanalitičnega razmišljanja (Mitchell 2000,
2002). Pri posameznikih je bistveno, kaj se dogaja v sedanjosti, kaj se je dogajalo v
preteklosti in kako doživljamo posamezniki samega sebe v odnosu, pa tudi, kateri
temeljni afekti so povezani z našo samopodobo. Naš razum je v bistvu sestava
relacijskih konfiguracij in je interaktiven.
V relacijski teoriji se kaže razlika v primerjavi s tradicionalno psihoanalitično
mislijo pri motivaciji (Brandell 2010, 70), ko relacijska teorija daje prednostni pomen
resničnim odnosom med posamezniki. Motivacija sedaj izhaja iz relacijskih miselnih
celot, ko nastopi s sistemsko interakcijo posameznika hkrati z njegovim odnosom do
sveta. Posamezniki smo v relacijski matrici z drugimi posamezniki, ko želimo, da smo
povezani in samostojni. S svojimi potrebami in hotenji smo vpeti v kontekst odnosa ter
religioznega. To določa naše dojemanje, čutenje, mišljenje, vedenje, smisel in
motivacijo.
Posameznik motivira regulacijo sebe, regulacijo relacijskega polja in regulacijo
afekta ter sistema kot procese, ki lahko krepijo ali slabijo drug drugega, kar povzroči
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konflikte. Pride do prepletanja intrapsihične, interpersonalne in sistemske komponente,
kjer vsaka daje možnost svojih procesov, mehanizmov ter najrazličnejših vidikov
(Mitchell 2000). Dodajmo, da ima vsak izmed relacijskih modelov svoje mesto, ki ga
lahko ustvarimo v sistemu, ko nastopi integracijska celovitost z oblikovanjem višjega
nivoja s preseganjem relacijske konfiguracije različnih medsebojnih delov. Posamezniki
sistemsko motiviramo in ustvarimo novo dinamiko.
Mitchell je prikazal idejo o relacijski matrici v širokem smislu, ki vključuje
vrojeno modeliranje, motivacijsko intencionalnost in implicitne interpersonalne procese,
ki vključujejo definicijo jaza. Dodamo lahko sistemsko perspektivo, ki kaže na to, da je
človeško doživljanje urejeno s sistemskimi potrebami oziroma ga vodi temeljni afekt.
Vsi afekti vplivajo na celoten sistem, ga vodijo, regulirajo, uravnavajo in tako
vzdržujejo temeljno dinamiko sistema (Gostečnik 2005, 105). Iščemo povezave,
varnost, potrditve, skupno vedenje, religioznost, sakralnost …
Posamezniki poskušamo razumeti svojo psiho, kjer imamo možnost, da se
opremo na relacijsko teorijo, ki nam kaže na preobrat v razumevanju psihe, ko
predpostavlja, da se ta neprenehoma razvija in hkrati ohranja v medosebnih odnosih ter
po religioznem izkustvu z Njim. Posameznika in njegovo religiozno izkustvo lahko v
polnosti razumemo v kontekstu njemu najbližjih posameznikov, oziroma v odnosu z
drugimi ter Njim. »Odnosi so torej prostor največje dinamike in globine ter
komplekstnosti človeškega delovanja. Po svoji strukturi in moči so tudi edini prostor, v
katerem lahko zastane in se zablokira oziroma zaplete ali pa nastane, se ohrani in
spreminja človeško življenje in sposobnost za ustvarjanje novega potencialnega prostora
pristnosti, varnosti in vzajemnosti, ki odpira prostor presežnemu, večnemu in novemu,«
(Kompan Erzar 2006, 149).
Na osnovi objektno-relacijske teorije je mogoče prepoznati, da ima religija
pozitivno vlogo, kajti religija je človeška potreba po iskanju dobre objektne relacije.
Elementi integracija, zrelost, mentalno zdravje in religiozno doživetje so medsebojno
povezani. Religija služi kot integrativna funkcija v življenju posameznika in na ta način
prispeva k njegovemu duševnemu ravnovesju. Psihologi objektno-relacijske teorije nam
z argumenti pokažejo na to, da posameznikovo hrepenenje po odnosu kaže v smer
Njega. Doživljanje različnih odnosov, kjer je tudi odnos z Njim, nam daje možnost, da
oblikujemo čut zase in svojo identiteto. Posamezniki doživljamo v medčloveških
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odnosih in svetu številne nezadostnosti sveta ter lastno presežnost v odnosu z Njim, ko
doživljamo svojo naravnanost k absolutnemu in brezpogojnemu. Naša presežna
izkušnja je interrelacijska in religiozna.

1.10 Relacijska paradigma in travma
Poglejmo še, kako naše telo sprejema in hrani sporočila hrepenenj ter
privlačnosti, pa tudi informacije o krutosti sveta. Odprti smo za nove informacije, a se
lahko zgodi, da ne zmoremo več sprejemati čutenj5 in afektov. Takrat smo motivirani,
da poskušamo razumeti, analizirati in razrešiti svoje doživljanje, ki pa ga ne moremo v
polnosti dojeti in razložiti (Gostečnik 2008, 8). V možganih človeka so shranjene vse
podobe o drugih in afekti, to je čustveno6 ozračje, ki je prevevalo naše odnose z
drugimi, ki so nam bili pomembni. V naših možganih se zbirajo in procesirajo telesne
senzacije, na osnovi katerih se ustvarjajo notranje podobe o drugih in o nas samih. Te
podobe nas skupaj z razvitimi afekti globoko zaznamujejo. Na tej osnovi iščemo v
svojem življenju primarne odnose, iščemo in na novo ustvarjamo podobne odnose,
sorodne afekte ter čustvene atmosfere, ki smo jih nekoč že doživljali (Repič 2008).
Motivirani smo, da iščemo in na novo ustvarjamo odnose z znanci ter tudi z nam
pomembnimi ljudmi, ko se soočamo s svojimi vtisi, doživetji in občutji, pa tudi z afekti,
ki ob tem nastajajo.
»Vse to omogočajo nevroni, ki so oblikovani na način, da se pri odzivanju na
zunanje dražljaje ali znake preoblikujejo, sprostijo nevrohormone, nevrotransmiterje in
se nanje odzivajo ter ustvarjajo spomin. Te nevrofiziološke in molekularne
nevrobiološke lastnosti so osnova za vse kompleksne funkcije, osnovane na možganih,
kot so mišljenje, čutenje in vedenje,« (Gostečnik 2008, 8). Doživetja, ki so obarvana s
travmatičnimi občutji, se vtisnejo v senzorični, organski oziroma somatski spomin
(Rotschild, 2006). Ko se pojavijo občutja ali doživetja, ki spominjajo na originalno
travmo, se pretakajo v desno hemisfero možganov. Pri tem gre za telesna, organska
občutja, ki se lahko neustavljivo ponavljajo v različnih situacijah in z drugimi ljudmi, a

5

Čut je sposobnost za zaznavanje in dojemanje duhovnih prvin, pojavov (SSKJ –– Slovar slovenskega
knjižnega jezika).
6
Čustvo je duševni proces ali stanje, ki je posledica odnosa med človekom in okoljem (SSKJ).
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njihova intenziteta ostaja originalna. Posameznik se pri tem počuti nemočnega, dogodi
se mu podobno kot ob originalni travmi in nima občutka nadzora, čeprav je odrasla
oseba, travma pa se je zgodila že v njegovi mladosti (Repič 2008). Naše doživljanje je
kompleksna povezovalna sestava relacijskih sistemskih odnosov z izvorom v primarni
družini, kjer so postavljeni temelji naše psihične strukture z ustvarjanjem prvinskega
izkustva sakralnega, osnovnih struktur odnosov do nas samih in z drugimi. Gre za
osnovno motivacijsko silo razvoja pri vsakem posamezniku, za zdravo funkcionalnost
in patološke zaplete.
Občutja oziroma čustvene atmosfere lahko samo bledo spominjajo na originalno
travmo, kljub temu pa lahko prebudijo cel spekter reakcij, ki jim posameznik kot žrtev
travme na samem začetku ne zna in tudi ne zmore najti pomena (Fonagy idr. 2007).
Gre za zaprtost do leve hemisfere posameznikovih možganov oziroma za zavedanje in
razumevanje, ko posameznik ne zmore artikulirati travmatičnega občutja ali afekta. V
posamezniku se prebujajo senzorična občutja, ki so postala osrednji del posameznikove
psihične strukture, in sicer z vso silovitostjo, neustavljivostjo in resničnostjo vse dotlej,
ko jih psiha ne bo predelala ter integrirala, še prej pa prek regulacijskega afekta umirila
telo (Gostečnik 2008, 13). Zaznamuje nas temeljno vzdušje, temeljni afekt, ki je bil
prisoten v domači družini, v našem iskanju in ustvarjanju odnosov. Regulirati je treba
temeljne afekte.
Spregovorimo še o delovanju možganov, katerih funkcije so zaznavanje in
predelovanje prihajajočih signalov ter shranjevanje informacij in odgovor na te
informacije. Možgani posedujejo niz senzornih organov, ki nam sporočajo o dogodkih
zunanjega sveta. S pomočjo čutov možgani integrirajo, sestavijo informacije in ustvarijo
notranje reprezentacije ter podobe zunanjega sveta. Torej, vse naše izkušnje filtrirajo
čuti, kar pomeni, da se vsa naša doživetja skupno s čutenji vtisnejo v našo notranjo
psihično strukturo in obenem ustvarjajo spomin (Schore 2003). Ko zaznamo podobno
informacijo, se motivira spomin oziroma se motivirajo čustva, ki so že v preteklosti
spremljala podobno doživetje. Zgodi se, da posameznik, v novem okolju, ob novih
ljudeh, doživi podobne senzacije, kot jih je doživel že v preteklosti. V našem
somatskem spominu pa je vtisnjeno tudi generacijsko sporočilo oziroma so vtisnjene
senzacije, ki se lahko prebudijo v posameznikovi sedanjosti, ne da bi se posameznik
lahko zavedal, zakaj se v določenih situacijah počuti na določen način (Kaplow in
Widom, 2007). Gre za tako imenovano sekundarno travmatizacijo, kjer posameznik
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doživlja senzacije in afekte prejšnje generacije, ki določenih travmatičnih doživetij
funkcionalno ni predelala in integrirala. Posamezniki smo lahko obdani in polni
različnih izkrivljenih samopodob ter afektivnih psihičnih konstruktov, ki nas zavirajo,
da bi se psihično in duhovno razvijali.
Vsi senzorni signali (zvok, vid, vonj, okus, dotik) motivirajo stopničasto verigo
celičnih in molekularnih procesov v možganih ter tako spreminjajo nevrokemijo,
celično zgradbo, pa tudi strukturo možganov in njihovo delovanje (Schore 2003).
Vsekakor gre za notranje doživljanje in notranje motiviranje informacij, ki se pojavljajo
v našem notranjem svetu, ko jih zaznavamo na osnovi notranjega doživljanja, to je
intuicije, kinestetične zaznave … Na osnovi zaznavanja iz zunanjega in notranjega sveta
naši možgani ustvarjajo notranje reprezentacije tako našega zunanjega kot notranjega
sveta, ki pa so odvisne od vzorca, intenzivnosti ter pogostnosti, ki se pojavlja v
nevronske aktivnosti. Večkrat ko se določen vzorec nevronske aktivnosti ponovi, bolj
stalna sta notranja podoba in spomin. Izkustvo ustvarja shemo, ki jo uporabijo naši
možgani, ko vsrkavajo vse, kar prihaja navznoter (Kitayama, Quinn in Bremner, 2006).
Različna stanja vzdraženosti motivirajo specifične nevronske sisteme. Pri tem možgani
shranjujejo informacije na osnovi večkratnosti uporabe, torej so v dani situaciji
shranjene informacije odvisne od vzdraženosti. Prihaja do problematičnega vedenja
posameznika, ki je posledica regulacije afekta.
Pri razreševanju travme in travmatičnih spominov so se upoštevali kognitivni in
emocionalni procesi, zanemarjalo pa se je senzomotorično procesiranje (Fonagy idr.
2007; Rothschild 2006). »Kognitivni in emocionalni pristopi so sicer res eliminirali
travmatične simptome, ker pa travma vedno prinaša s seboj tudi somatoformne
simptome, so ti pristopi večkrat ostali na pol poti. Zato so pristopi, ki naslavljajo tudi
senzomotorične procese, veliko učinkovitejši. Nobeno doživetje namreč ne vpliva samo
na en nivo procesiranja, zlasti pa ne travmatično doživetje, zato tudi terapija relacijske
paradigme naslavlja integracijo med senzomotoričnim, emocionalnim in kognitivnim
nivojem posameznikovega doživljanja, kar pa je vsekakor bistveno za procesiranje
travme in travmatičnih spominov,« (Gostečnik 2008, 376). Zaradi primarnih odnosov
smo lahko omejeni v svoji nadaljnji rasti in razvoju, ko nam naša psihična struktura ne
omogoča novega vpogleda na drugačen način odnosov.
Prepoznanje naše lastne preteklosti je pomembno pri integraciji zavednega in
nezavednega. Integracijo, med našim zavednim in nezavednim spominom, je mogoče
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največkrat odkriti na osnovi telesnih senzacij, ter eksplicitnim spominom (Schore
2012). Odpremo si drugačne možnosti sprejemanja informacij iz zunanjega in
notranjega sveta, sveta naših odnosov, pa tudi sveta našega razuma (Schore 2012).
Torej, integracija zavednega in nezavednega nam omogoča funkcionalno regulacijo
afekta, umiritev notranjih psiho-organskih stanj in spominov ter pomaga k dozorelemu
in fleksibilnemu razmišljanju. Šele nov odnos, novo doživetje in milost prinesejo v naš
svet novo sposobnost, da postajamo močnejši, ohranimo čutenja in hkrati spoznamo
svojo nemoč. Dana nam je možnost za začetek novega preoblikovanja.
Regulacija afekta je eden izmed temeljnih premis in predpogojev za
funkcionalni odnos, saj relacijske teorije, ki so utemeljene na odnosnostni premisi,
zagovarjajo, da je regulacija psiho-organskih stanj posameznika bistvenega pomena pri
vsaki globinski analizi. Relacijske teorije zagovarjajo tudi postavko, da je odnos z
drugim bistvena motivacijska sila razvoja, zato je regulacija afekta še bolj bistvena, da
posameznik zmore vzpostaviti zdrav odnos z drugim. Gre za različne dimenzije, ki na
široko razpirajo nova področja razumevanja medčloveških odnosov. Prevladujejo
psihoanalitične obravnave, ki so zakoreninjene v raziskavah organskega razvoja
posameznika in s tem povezane regulacije afektov oziroma emocij (Fonagy idr. 2007;
Bruschweiler–Stern idr. 2010; Maroda 2010). Posameznik tudi v odrasli dobi
nezavedno pričakuje, da bo drugi ob njem, da bi reguliral njegove nepredelane in hkrati
boleče afekte (Carlson in Sperry 2010; Cummings in Davies 2010; Maroda 2010;
Schore 2012). Dodajmo, da gre pri relacijskih teorijah za skupno iskanje novih poti, za
iskanje poti med jaz in ti, kar je možno, ko pridemo do skupnega afekta, ki združuje ter
povezuje. Naša psiha je po svoji osnovni strukturi motivirana k vzpostavljanju odnosov.
Z raziskavami so bile podane ugotovitve, da imajo naši možgani že milijone let
ločene, a komplementarne funkcije. Vsak del naše možganske oble deluje v skladu z
informacijo, ki jo dobimo od zunaj in znotraj možganskih struktur ter hkrati glede na
zgodovino, ki jo imamo, istočasno dojema in pripisuje določen pomen dogodkom, ki se
odvijajo v naši sedanjosti (Schore 2012). Pripomnimo, da lahko sedanjost razlagamo na
način, kot je bila dojeta v preteklosti, in je nedostopna našemu zavestnemu spominu. O
tem smo že spregovorili, zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja med levo in desno možgansko
hemisfero, pa tudi zaplete, ki lahko nastanejo med njima.
Desna hemisfera se razvije prej in predstavlja imaginativni, celostni način
našega razmišljanja, neverbalno govorico, avtobiografski spomin ter funkcije:
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prostorski in kinestetični čut, sposobnost in čut za glasbo, umetnost ipd. (Schore 2012).
Leva hemisfera se razvije pozneje in nam daje smisel za logiko, govor, pisanje jezika,
linearno in vzročno razmišljanje, abstraktnost, časovno zaporedje … Zgodi pa se lahko,
da je ena od hemisfer blokirana oziroma med njima ni prave povezave, zato postane ena
hemisfera dominantna. Tako izgubimo ustvarjalnost, bogastvo iniciativnosti, genialnost
in kompleksnost, kar dobivamo iz obeh hemisfer (Schore 2003; 2012). Povezava med
obema hemisferama je tista, ki nam omogoča nevroplastičnost in koherenten čut zase in
za druge. Omogoča nam organski čut in spomin, kar je osnova za naše delovanje. Naša
osnovna motivacijska sila je odnos z drugim ali odnos med jaz in ti, ko težimo k odnosu
z drugim. S tem že v sami zasnovi ustvarjamo sakralni prostor, ki se udejanja med jaz in
ti. Drugače povedano, posamezniki smo zgrajeni tako, da smo neizogibno medsebojno
povezani (Mitchell 2000).
Center afektivnih in socialnih povezav je desna hemisfera, saj v njej kreiramo
podobe, kar ugotavlja relacijska objektna teorija (Mitchell 2002; Schore 2012).
Omogoča nam tudi komuniciranje z drugimi oziroma govorimo o desnodesnohemisferski komunikaciji (Schore 2003; 2012). Desna hemisfera pa ima tudi večjo
vlogo pri regulaciji afekta in pri modeliranju stresnih situacij, ker je neposredno
povezana s subkortikalnimi centri, katerih naloga je tovrstna regulacija. Povezavo med
desno in levo hemisfero omogoča corpus callosum, ki daje možnost, da se energija in
informacije pretakajo med obema hemisferama. Ko obe hemisferi sodelujeta, smo priča
bilateralni ali horizontalni integraciji. V nasprotnem primeru govorimo o temeljni
nepovezanosti oziroma o razkolu hemisfer (Schore 2012). Dodajmo še, da nas leva
hemisfera motivira navzven in je iskalec novosti. Desna hemisfera pa deluje kot notranji
raziskovalec v našem notranjem svetu in notranjem svetu drugih ter je temelj desnodesnohemisferskega komuniciranja (Fosha idr. 2009; Schore 2012). Temeljni odnosi, ki
se jih naučimo v primarni družini, nas s stališča relacijske teorije v povezavi z afekti
zaznamujejo. Povezujejo nas med seboj in so temeljna motivacijska sila – v vseh
odnosih, izven družine.
Možgane uporablja naš razum, da se branimo pred bolečino. Govorimo lahko o
dinamiki ali afektivnih psihičnih strukturah oziroma obrambnih mehanizmih (Rotschild
2010):
– svoja čutenja lahko potlačimo v določenem trenutku, lahko tudi za dolgo dobo
ali za vedno, kar pa je odvisno od bolečine (Carroll 2009),
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– razumsko modificiranje nevronskih vžigov v oblike in vzorce, ki jih
potrebujemo in kakršne potrebujemo. Ko se osredotočimo na določeno temo,
motiviramo specifično sfero v svojem predfrontalnem korteksu, kar je možno na obeh
straneh naših možganov (Schore 2012). Tako preusmerimo svojo motivacijo in
preprečimo vdor določene teme v zavestno sfero možganov (Schore 2012). Po
objektno-relacijski teoriji smo posamezniki bitja odnosov, ampak ne v smislu
vrojenosti, temveč v smislu intencionalnosti, ko posamezniki razvijemo intenzivno
navezanost, ker globoko hrepenimo po odnosu z drugim.
Posamezniki se zavedamo samega sebe in razvijamo ter ohranjamo samozavest,
kar je pomembno v naših odnosih z drugimi. Pomembno je tudi pri našem doživljanju
sveta in naših odločitvah, ki jih naredimo v življenju. Pri tem gre za osrednji
motivacijski problem našega življenja, ki nas naredi odvisnega od drugih ljudi.
Po relacijskem modelu je primarna in najvišja posameznikova motivacija
vzpostavitev ter ohranitev osebnosti ali identitete, ki predpostavlja določene notranjeosebne odnose, ki so ključni za refleksijo in so psihološki element izgradnje zavesti o
sebi (Mitchell 2000). Zavest o sebi potrebuje spodbudo, vir globoke empatije, ki se
odraža v odnosu (DeYoung 2003). V relacijski družinski paradigmi gre za
predpostavko, da gre za »najgloblje doživljanje sakralnosti, svetosti, ki jo je možno
doživeti v religiozni atmosferi, ko vernik najde v sebi mesto Boga, ki je zanj v vsej
popolnosti vir najmočnejše in najpristnejše empatije,« (Gostečnik 2005, 240).
Posameznik kot vernik dobi občutek za sveto in sakralno. Možno je, da s pomočjo
milosti začne živeti drugačno smer. Pripravljen je, da tvega nekaj novega na podlagi
novih spoznanj o sebi, torej z novim občutkom zase, ki ga lahko doživi v sakralnem
prostoru jaz–Bog.
Predstavili smo psihološke in organske silnice posameznikovega motivacijskega
procesa. Implicitni spomin, ki je zavesti nedostopen, se lahko pojavi v situacijah, ki
spominjajo na preteklost ali na določene osebe iz preteklosti. Pride lahko tudi do
zapletov, na katere pokaže naše telo, ki je psihično ranjeno. Relacijska družinska teorija
in terapija iščeta rešitve problemov, ki se kažejo kot travme in boleči čustveni zapleti.
Dodajmo, da relacijska družinska paradigma v vsej svoji komplekstnosti zajema tudi
religiozni vidik oziroma sakralno perspektivo, ko izreka občutje sakralnosti in izkustvo
religioznega ter sakralnega.
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1.11 Potrebe posameznika v postmodernizmu
Postmoderni človek je osredotočen na samega sebe. Vzklik obupa: »Ko bi vsaj
kaj občutil!« se pojavlja pri vedno več posameznikih. Pri obstoječem individualizmu ne
moremo reči, da je »totalni«, ker smo priča nastajanju različnih društev, združenj,
ljubiteljskih klubov in raznih pogovorno-terapevtskih skupin (Rus in Toš 2005, 123).
Razvidno je, da postajajo pomembna neinstitucionalizirana področja dejavnosti, kot sta
prijateljstvo in družina (41).
Po Benedictusu XVI. je današnji narcistični človek prazen, zato mu je religija
postala moderna. Išče doživetje, izkustvo drugačnega. Ponovno odkriva in išče religijo
kot »mistično«, išče stik z nečim povsem drugim (Benedictus XVI. 2005, 293). Tudi
etnologinja Martin (2005) je v raziskavi ugotovila, da smo v sodobni duhovnosti priča
iskanju lastnih religioznih doživetij in ne iskanju teoretičnih naukov (Lopert 2006, 359–
370). O tem bomo spregovorili v petem poglavju.
Pri postmodernem posamezniku vidi škof Jamnik (2010) tri tipe: »Iskanja
sodobnega človeka tako na religioznem kot tudi na etičnem področju (in seveda tudi na
drugih področjih) bi lahko ponazorili z metaforo, ki govori o človeku kot nomadu,
vagabundu in turistu,« (10). Nomad nima končne postaje. Vagabund ne ve, kako dolgo
bo nekje ostal, in je brez načrta. Turist se pusti navdušiti in nagovoriti kjerkoli ter
kadarkoli. Ko gresta turist in vagabund skozi prostor, kjer so drugi ljudje, se srečujeta s
konkretno situacijo površno. »Osnovna težava je sedaj predvsem v tem, kako naj
duhovno izpraznjeni človek, vzgajan v pasivnosti in relativistični indiferentnosti, ki se
vedno bolj vdaja nekemu fatalizmu, češ nič ni mogoče narediti ali spremeniti, stopi na
pot, ki je zahtevna in pričakuje močno in odgovorno osebo. V tem prehodu je
pravzaprav kriza sodobnega človeka, težavnost pa tudi upanje za prihodnost,« (11).

1.12 Potreba po pastorali odraslih
»Pastoralna teologija je teološka (sistematična) in praktična (aplikativna) veda,
utemeljena na svetopisemskih osnovah, razumevanju le-teh v zgodovini in delovanju
Cerkve ter na novih teoloških (eklezioloških) spoznanjih,« (Valenčič 2010, 9).
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Naloga pastoralne teologije je samouresničevanje Cerkve in ljudi v konkretnih
razmerah, kjer dajemo poudarek na teološki in antropološki zasnovi, po metodi
pastoralnega načrtovanja, čemur sledi refleksija. Samouresničevanje Cerkve se dogaja
na ravni vesoljne in krajevne Cerkve, torej v župniji in tudi v odnosu do makro- in
mikrostruktur, to je družin, skupin, škofij. Pastoralna dejavnost, klerikov in laikov, je
razvidna iz organske pastorale na raznih področjih pastoralnega delovanja: medijih,
Karitas, organizacije, kategorije ... Celotna pastoralna dejavnost se uresničuje pod
vidikom nove evangelizacije, po kateri Cerkev služi ljudem in svetu. Spoznanje
človekove individualne in socialne, telesne in duhovne narave, ki temelji na
antropoloških, filozofskih ter teoloških vedah, daje Cerkvi možnost celostnega pristopa
k človeku. S tem je človeku dana možnost, da spozna samega sebe, vrednoti, sprejema
in udejanja. Človek se s svojimi osebnimi izkušnjami in v duhu svetopisemskega
izročila čuti poklicanega k prizadevanju za dobro ter k stalnemu preobračanju, kar mu
omogoča pastorala odraslih (Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2014). Danes je
osnovno pastoralno vodilo dopuščati in spodbujati tisto, kar povezuje posameznike, jih
odpira drug drugemu in Bogu, jih osvobaja, jim prinaša samozavest in razumevanje ter
jim odpira nove možnosti delovanja.
Cilj pastoralne teologije je zaznavanje prisotnosti Boga v vsakdanjem življenju
ljudi, ko se na temelju krščanske tradicije odpirajo nove možnosti za uresničevanje
krščanstva, kar predstavlja izziv v današnji pluralni družbi. Raziskujemo pogoje za
pravično družbo, kjer je dejavna tudi Cerkev in se razvija pastoralna teologija kot odraz
družbenih, političnih, gospodarskih ter verskih praks (Katholisch-Theologische
Fakultät, Universität Wien, 2015). Razvidno je, da se pastoralna teologija sprašuje o
vsebini svojega delovanja in o načinu doseganja v danih razmerah.
V današnjem času daje pastorala prednost pastorali odraslih, verskemu in
splošnemu izobraževanju odraslih. Organizirani so programi za starše in šola verskega
poglabljanja, posebej v mestih (PIP 120). Pastorala upošteva na področju vere oseben
pristop, spoštovanje in sprejemanje človeka kot enkratnega ter neponovljivega
posameznika. Pri današnjem, modernem načinu življenja lahko vpeljemo evangelizacijo
in upoštevamo okoliščine, torej čas ter prostor, kjer živimo in delujemo. Vsekakor je
danes cilj pastorale: poglobitev kristjanove osebne vernosti (Kvaternik 2012, 245).
»Verski ljudski običaji, ljudske pobožnosti, nabožna literatura in ljudska umetnost so
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opora veri, vendar se mora vsak človek osebno odločiti zanjo na podlagi osebne
izkušnje Boga, evangeljskega oznanila in njegovih vrednot,« (PZ 87).
Škrabl je opozoril, da je današnja verska situacija velik problem in izziv za
evangelizacijo, katehezo ter krščansko vzgojo k živi veri, ko manjka primarna krščanska
socializacija ali prva evangelizacija (Škrabl 2002, 21).
Mnoge spremembe in smernice nam poda Pastoralni načrt: »Redna pastorala se z
novo evangelizacijo poživi, na nekaterih mestih pa doživi spremembo. Večje pastoralne
spremembe so mogoče, če sta nova tako srce kot miselnost. Nova evangelizacija nas
postavlja pred izziv pravega »pastoralnega spreobrnjenja v misijonarskem smislu«.
Pastoralno spreobrnjenje bo mogoče, če bomo upoštevali naslednja načela:
– od množičnega krščanstva k občestveni in osebni veri,
– od delne v celovito vero,
– od poučevalne v dialoško in pričevalno govorico,« (PIP 51, 23).
Do osebne odločitve pa ni mogoče priti, če se nenehno ne prebuja in načrtno ne
goji kristjana osebna odgovornost, ob tem pa tudi življenje po svoji lastni vesti. Ni
dovolj le potencialna možnost, ampak so potrebne tudi primerne realne strukture, ki to
prebujenost, odgovornost in življenje po vesti tudi spodbujajo ter gojijo (Valenčič 2006,
108).

1.13 Potreba po katehezi odraslih
Na drugem vatikanskem vesoljnem cerkvenem zboru je bila podana pobuda za
katehezo odraslih: »Cilj katehetskega pouka je, da bi bila v ljudeh z naukom
razsvetljena vera res živa, zavestna in dejavna. Zato naj pazijo, da se bo katehetski pouk
marljivo in skrbno podajal tako otrokom kot doraščajočim, mladini in tudi odraslim, pri
čemer lahko pomaga kateheza odraslih in notranje motivira odraslega pri njegovi osebni
rasti,« (Š 14).
To so predavanja za odrasle, srečanja staršev ob pripravi otrok na prejem
zakramentov, svetopisemske skupine, teološki tečaji, molitvene skupine, vzgojne
dejavnosti po skupinah in združenjih … Nekatere izmed teh dejavnosti so namenjene
zgolj za doseganje katehetskih smotrov (vzgoja verskega mišljenja); druge skušajo
samo poučevati, spet druge imajo tudi katehetsko veljavo, vendar jih ne moremo
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upoštevati kot katehetske, v pravem pomenu besede (Alberich, E., Binz, A. idr. 2001,
12). Problem je, ker so nekatere kateheze odraslih preveč površinske, priložnostne.
Lahko bi rekli, da so izrazi, ki jih uporabljamo, ko govorimo o pobudah za
izobraževanje odraslih, dokaj različni. Govorili bi lahko o evangelizaciji, katehezi,
katehumenatu, vzgoji v veri, krščanskem oblikovanju, teološkem oblikovanju …
Upoštevati bi bilo treba različne načine oznanjevanja in poglabljati Božjo besedo.
Kateheza ima cilj rasti v veri. Rast v veri se pokaže v današnji katehetski govorici z
izrazom »kateheza odraslih«, pri čemer je mišljena cerkvena dejavnost, ki se nanaša na
vernike; načrtno poglabljanje krščanskega sporočila; vzgoja miselnosti v veri in v
doslednem krščanskem življenju. Naloge kateheze odraslih so, da pospešuje zorenje
življenja v duhu vstalega Kristusa, vodi ljudi k bogoslužju, prebuja čut za dobrodelnost
in razvija umske temelje vere. Osvetljuje današnje verske in moralne zahteve,
pojasnjuje odnose med časno in cerkveno dejavnostjo ter vzgaja za pravo vrednotenje
družbeno-kulturnih sprememb družbe v luči vere. Vzgaja za sprejemanje odgovornosti
pri poslanstvu Cerkve in krščansko pričevanje v svetu (SPK 258). Cilj kateheze je
privesti ljudi v občestvo z Jezusom Kristusom in do globoke domačnosti z Njim (KKC
513).
»Da bi katehiziranca uspešno motivirali, je katehezo potrebno razvijati v
soodnosnosti med človeško izkušnjo in teološko vsebino,« (Stegu 2009, 23).
»Kateheza je župnijska dejavnost, ki posamezne dejavnosti in skupnosti vodi k
osebni zreli veri,« (Snoj 2003, 287). Ni homilija in ni samo izobraževanje o veri.
Sama kateheza je »čedalje bolj načrtno pojasnjevanje prve evangelizacije«,
»vedno bolj izpopolnjena predstavitev tega, kar je Jezus rekel, naredil in naročil, da
delajmo.«7 Tudi danes dejansko teološko poučevanje ustreza potrebi, da damo temelje,
sistematičnost in znanstveno poglobitev, življenju v veri in cerkveni praksi (»znati«).
Kateheza pa je še danes v službi vse večjega zorenja v verskem življenju oseb in
določenih skupin, na poti povezave krščanskega sporočila z zahtevami, problemi ter
pričakovanji teh oseb in skupin (»biti«).8
Kako naj kateheza notranje motivira človeka, da začuti potrebo po religioznem
izobraževanju v pluralni družbi? Kateheza lahko motivira posameznika ob upoštevanju
individualnih potreb odraslega človeka, ki naj bi začutil notranjo motivacijo. Do
7

Rinnovamento della Catechesi (RdC) 30, 1970. (Prenova kateheze je italijanska katehetska listina.)
O poglabljanju odnosa med teologijo in katehezo razpravljajo predavanja, ki so v knjigi: Gruppo italiano
Catecheti, Teologia e catechesi in dialogo, Ed. Dehoniane, Bologna 1979, 181–277.
8

29

notranje motivacije mu pomaga prav kateheza odraslih, saj tako lahko v polnosti
uresničuje svojo osebno rast v hoji za Kristusom. Kot smo omenili, je Rizzutova s svojo
raziskavo podala sodobni psihološki pogled na področje religioznega in sakralnega. V
njeni analizi je Bog definiran z izrazi psihološke realnosti. Pri opredelitvi in analizi
religioznega doživljanja vidimo, da je uporabila pojme objektno-relacijske teorije, kjer
je Bog prisoten kot »iluzorni tranzicijski objekt«. Pri raziskavi se je osredotočila na
posameznikova subjektivna in intrapsihična doživljanja, ki vključujejo objekte
religioznega verovanja. Pri tem pripomnimo, da ne gre za potrditev ali zanikanje
objektov posameznikovega verovanja. Zanimivo je, da je postavila predpostavko, da je
religiozno izkustvo možno doživljati v različnih oblikah. Njena raziskava je pokazala,
da: posamezniki verujejo v Boga, bi lahko verovali, ne verujejo in verujejo, a pri tem
želijo, da ne bi verovali. Psihologi objektno-relacijske teorije skušajo prikazati, da je v
posameznikovem doživljanju možno prepoznati hrepenenje po religioznem. Iz tega je
razvidno, da posameznik čuti potrebo po religioznem in je motiviran za zadovoljevanje
svoje univerzalne potrebe. To je prikaz psihologov, ki so se oprli na naše medsebojne
odnose in so na tej podlagi poskušali prikazati notranji vpogled v dinamiko, ki ustvarja
naš odnos z religijo in z Bogom.
Boga posamezniki ne odkrijemo kot predmet psihičnega ali zunanjega izkustva.
Govor o Bogu izhaja iz človekovega spraševanja, ko se sprašuje o Bogu. Vprašanje se
pojavlja, ko se sprašujemo o smislu, duhovnosti, pravičnosti in ljubezni. Torej,
spoznanje o Bogu je kompleksno, mnogostransko posameznikovo dejanje, ki vključuje
izkustvo posameznika. Pri spoznanju gre za zavestno izkustvo. To je intelektualno
spoznanje, ko iz domneve oziroma ugibanja preidemo na višjo stopnjo, v vero.
Dokazovanje Boga je utemeljeno vabilo k veri, klic k človekovi svobodi.
Transcendentalno spoznanje obsega tisto, kar pravzaprav vsak človek od nekdaj ve,
čeprav v netematizirani obliki.
Religija lahko ponudi odgovor, kaj v življenju storiti, da prek izkušnje pridemo
do vere. Izkušnja neposrednega Božjega delovanja pelje posameznika v kontemplacijo.
Vernik ve, da si ne more dati odgovora na različna religiozna vprašanja, zato potrebuje
religiozno izobraževanje. Nevernik pa zanika, da bi mogel gotovo vedeti. Ostajajo mu
različna neodgovorjena vprašanja, kar ga lahko motivira, da išče odgovore tudi na
religioznem področju. Z religioznim dejanjem do Njega lahko odkrije Njega samega, z
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mislijo, ko si predoči to, kar je v našem temelju samoudejanjenja. Poskušamo
spoznavati Njega in smo motivirani, da se religiozno izobražujemo, ter vedno znova
zadovoljujemo potrebe, ki jih zaznavamo na poti našega religioznega izobraževanja.

1.14 Potreba po religioznem izobraževanju
Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
je leta 1976 za izobraževanje odraslih sprejela naslednjo opredelitev: »Izobraževanje
odraslih označuje celoto organiziranih izobraževalnih procesov katerekoli vsebine,
stopnje, uporabljenih metod, formalno ali drugačno, ki bodisi nadaljujejo ali
nadomeščajo začetno izobraževanje v šolah.« V teh izobraževalnih procesih si lahko
odrasli izboljšajo svoje spretnosti, kvalifikacije, sposobnosti, pridobivajo duhovne
vrednote, dobivajo motivacijo in pridobijo več znanja ter tako lažje ovrednotijo svoja
stališča (UNESCO 1976).
Opredelitev pojma izobraževanja odraslih se je čedalje bolj poglabljala in tako je
Unesco leta 1997 sprejel Hamburško deklaracijo, kjer je opredelil izobraževanje
odraslih kot »skupek procesov učenja – formalnega ali katerega drugega tipa – s katerim
ljudje, ki jih družba, kateri pripadajo, priznava kot odrasle, razvijajo svoje sposobnosti,
bogatijo znanje, izboljšujejo ali spreminjajo svoje tehnične in profesionalne
kvalifikacije tako, da koristijo sebi in družbi,« (UNESCO 1997). Odrasli se z
izobraževanjem osebno razvijajo in si pridobijo bogato zakladnico znanja, kar uporabijo
v okolju, kjer delujejo ter živijo.
Pri izobraževanju odraslih gre za »zavestno, načrtno, ciljno pridobivanje znanja,
spretnosti in navad; to so vse tiste dejavnosti, ki so usmerjene k razvijanju znanja,
moralnih vrednot in k razumevanju na vseh življenjskih področjih,« (Stegu 2011, 7).
Pri izobraževanju je v ospredju pridobivanje znanja, ki poteka v procesu, ki je
opredeljen s cilji, strukturiran in predmetno usmerjen. Proces pridobivanja znanja se
strokovno organizira in nadzoruje, praviloma s poukom ter z učiteljem. Ta proces
pomembno določajo okoliščine in potrebe (Jelenc 2007, 34). Pojavile so se različne
opredelitve pojma izobraževanja odraslih in se še pojavljajo. Vsem opredelitvam pa je
skupno, da izobraževanje odraslih poteka v različnih oblikah, prostorih, z uporabo
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različnih metod in tehnik izobraževanja, z različnimi vsebinami, kar pa je prilagojeno
potrebam ter željam posameznikov, podjetij in drugih institucij.
V procesu izobraževanja je ključnega pomena dejstvo, da imajo odrasli
realistične predstave o lastnih sposobnostih, kjer so ključni element posameznikove
izkušnje. Vključitev v proces izobraževanja in napor, ki ga bo odrasli vložil v
izobraževanje, je torej odvisno od prepričanja o lastnih sposobnostih (Radovan 2000,
116). Izobraževanje odraslih je odraz notranje potrebe in želje posameznika zaradi
različnih vzrokov, saj bi naj se vsak posameznik zavedal, da je izobraževanje koristna
dejavnost.
Izobraževanje

odraslih

ni

le

»zapolnjevanje

izobrazbenih

manjkov«

posameznikov, ampak posamezniki dopolnjujejo že doseženo znanje in krepijo svoj
osebni razvoj (Možina 2003, 18–19). Bračkova je jasneje pokazala na potrebo odraslih
po izobraževanju. Pri izobraževanju so motivi tisti, ki spodbujajo k izobraževanju in
izvirajo iz različnih potreb posameznika, kot so želje po osebnostnem razvoju, zaradi
pridobitve novega znanja ali osebnega bogatenja. Lahko gre tudi za konkretne potrebe,
kot je izobraževanje zaradi nezadostne izobrazbe. Za izobraževanje pa se lahko odrasli
odločijo tudi iz samega veselja do izobraževanja (Bračko 2002, 3). Pri odraslih je treba
spodbujati notranje dejavnike motivacije za religiozno izobraževanje. Za dosego cilja je
potrebno hotenje posameznika, da želi uresničevati svojo hojo za Kristusom.
Da bi lahko odrasli uresničevali svojo hojo za Kristusom, je bila podana pobuda
v Katekizmu katoliške Cerkve: »Kateheza je vzgoja […] odraslih v veri ter vsebuje
predvsem organski in sistematični pouk v krščanski veri, da bi jih uvedli v polnost
krščanskega življenja,« (KKC 5). O tem bomo spregovorili v četrtem poglavju.
Odrasli z izobraževanjem osebnostno rastemo in si pridobivamo bogato
zakladnico znanja, kar uporabimo v okolju, kjer delujemo ter živimo.

1.14.1 Potreba po bibličnih skupinah
Motivacija odraslih za religiozno izobraževanje je prisotna tudi pri udeležencih v
bibličnih skupinah. Lahko si zamislijo namen in cilj za religiozno izobraževanje, ko
spoznavajo Sveto pismo po odlomkih, iščejo Božjo govorico skozi svoje življenjske
izkušnje in skušajo živeti po verskem sporočilu. Zadovoljevanje religioznih potreb daje
odraslim smisel in odločenost. Odrasli so z vidika religioznih potreb nedokončana bitja,
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ki pišejo svojo osebno zgodovino (Luhmann 2000). Oseba, ki je našla svojo identiteto,
teži na stopnji odraslosti, da kot oseba postane rodovitna v širšem pomenu besede.
Erikson opisuje generativnost kot željo oziroma tendenco odrasle osebe k posredovanju
življenja, spretnosti, spoznanj, dejanj in drugih vrednot drugim.
Po Fischerju Cerkev išče in omogoča bližino Boga ter posameznikov med seboj.
Za ustvarjanje bližine z Bogom so dragocene biblične skupine, v katerih si posamezniki
izmenjujejo izkušnje lastnega iskanja in okušanja Boga (Fischer 2002).
Udeleženci bibličnih skupin so odrasli verniki znotraj župnijskih meja.
Poskušajo ustvarjati bližino z Bogom, ki prihaja od izmenjave izkušenj lastnega iskanja
in okušanja Boga. Zorec pove: »Vera v Boga in njegovega Sina Jezusa Kristusa ne
dobiva več racionalne podpore, čeprav se na drugi strani kaže, da ljudje verujejo in
dajejo velik pomen mnogim neracionalnim stvarem, kot so ljubezen, simboli, lepota, in
estetskim občutkom. To je lahko pot, ki pelje k razumevanju in priznavanju resničnosti,
ki nima realne materialne osnove, vendar vanjo človek verjame, jo priznava in
sprejema. To je lahko pot k veri v Boga, kjer si krščansko učenje vendarle mora
prizadevati, da naredi vero razumljivo, kljub temu da ni razložljiva,« (Zorec 2008, 269).
Biblična skupina je kraj, kjer odrasli skupno prebirajo in premišljujejo ob Svetem
pismu. Je tudi kraj, kjer posamezniki lahko spregovorijo o zadevah v vsakdanjem
življenju. Poskušajo doumeti pomen Božje besede za današnji čas.
Odrasli se danes poskušajo religiozno izobraževati v bibličnih skupinah, ki
delujejo v različnih župnijah. Župnija je ozemeljsko določena in vanjo spadajo vsi
prebivalci, ki na ozemlju župnije prebivajo. Je kraj, kjer ljudje neposredno pridejo v stik
s Cerkvijo in prek nje z Bogom. Izkustvo z župnijo je odločilno za kristjanovo podobo
Cerkve. Znotraj župnij delujejo male župnijske skupine, kjer najdemo tudi biblične
skupine.
V bibličnih skupinah se odrasli srečujejo s katehezo odraslih, ki postavlja v
središče srečanje z Božjo besedo, ki jo podaja Sveto pismo, in jo postavlja v življenjsko
razmerje z življenjem posameznikov ter cerkvene skupnosti. Ne gre le za spoznavanje
in komentiranje svetopisemskih besedil, ampak se kateheza odpre razsežnostim, ki so
značilne za katehezo, torej antropološkim, cerkvenim, duhovnim in moralnim
razsežnostim (Alberich idr. 2001, 144). Dodajmo, da udeleženci bibličnih skupin lahko
razširijo svoje svetopisemsko obzorje s Katekizmom za odrasle, z dokumenti in besedili
cerkvenega učiteljstva ter cerkvenih očetov. Poglabljajo tudi različne svetopisemske
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teme, kot so na primer stvarjenje, eksodus, zavezo, utelešenje, odrešenje … Glede na
zanimanje se lahko v bibličnih skupinah odločijo, da za vodilno nit vzamejo itinerarij
prebiranja Svetega pisma, ki je predlagano za nedeljsko bogoslužje liturgičnega leta. Pri
katehezi odraslih so določeni cilji, kot so:
– pospeševanje razodetja in sprejem Kristusa s prenovitvijo življenja na osnovi
tega življenjskega središča vere;
– sistematična in poglobljena razlaga prve evangelizacije;
– uvajanje v cerkveno življenje in usposabljanje za pričevanje;
– usposabljanje za teološko življenje v utrjevanju vere za vsakdanje življenjske
situacije. Pri tem lahko opazimo, da gre pri katehezi odraslih za spreobrnitev,
poučevanje, spodbudo in krščansko zorenje (109, 110).
Biblična skupina pri odraslih ima pomembno vlogo pri procesih razvoja osebe.
Pri odraslih spodbuja dialog, čut za soudeležbo z drugimi in krščansko odgovornost.
Skupina je poučen dejavnik in je poklicana, da imata izkustvo skupnosti ter oblika
soudeležbe pri cerkvenem življenju v širši evharistični skupnosti svoj cilj in polni izraz
(SPK 1998, 118).
Udeleženci bibličnih skupin lahko zadovoljujejo svojo potrebo po religioznem
izobraževanju s pomočjo voditeljev bibličnih skupin.

1.14.2 Potreba po voditeljih bibličnih skupin
Pri doseganju ciljev za religiozno izobraževanje odraslih pomagajo strokovno
usposobljeni voditelji. »Katehet je v bistvu posrednik, ki omogoča komunikacijo med
ljudmi in Božjo skrivnostjo, med posameznimi subjekti in s skupnostjo,« (SPK 156).
Kateheti s svojim vsakdanjim življenjem kažejo odraslim, s svojimi dejanji in odnosom,
vse to, kar govorijo.
Vero v Boga kateheti pokažejo tako, da odrasli dobijo občutek, da pričujejo
resnico, ki je dejansko del njih. Odrasle poskušajo obogatiti z vero, za katero živijo.
Nagovarjajo in pomagajo pri zadovoljitvi potreb za religiozno izobraževanje. Pri tem
uporabljajo znanja iz katehetskih vsebin in metodologijo kateheze, kar pa prilagodijo
življenjskim razmeram v današnjem času. Odrasle naj bi spodbujali k svobodni
odločitvi za rast v veri. Predvsem pa poskušajo povezati življenje iz vere z
vsakodnevnim življenjem v družinah, v podjetjih, na podeželju in v urbanih središčih.

34

Kateheti imajo za religiozno izobraževanje odraslih ustvarjalno vlogo. Odraslim
poskušajo posredovati vero in jih religiozno izobraževati, kljub temu, da jo je težko
razložiti. Pri religioznem izobraževanju kateheti prvenstveno uporabljajo v skupinah
odraslih pot od nagovora k pogovoru. Gre za srečanje z Božjo besedo v osebnem
izkustvu, ko besedilo nagovori vsakega odraslega posebej in mu tudi v različnem
časovnem obdobju spregovori na svoj način. Odraslemu je ponujena možnost bivanja,
kot ga ponuja besedilo, in ga lahko uporabi v vsakdanjem življenju. Pokaže se, da je
»Božja beseda živa in dejavna […]« (Heb 4, 12).
»Komuniciranje, vodenje in motiviranje so pri delu s skupino organsko
prepletena in soodvisna. […] Dobro se je zavedati, da z izbiro posameznega načina
komuniciranja in s prizadevanjem za dobro ozračje v skupini ter z izbranim stilom
vodenja tudi neposredno vplivamo na motivacijo posameznikov za delo, delitev
izkušenj, pridobivanje znanja, delitev vrednot., (Kalin 2005, 51). Udeležence bibličnih
skupin vodijo strokovno usposobljeni voditelji, ki se zavedajo imenovanih smernic.
Tako lahko odrasle motivirajo pri njihovi rasti v osebni veri.
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2. OSEBNA RAST V VERI

»Vera ostaja pot. Dokler živimo, smo na poti, zato je tudi nenehno ogrožena. In
zelo dobro je tudi, da ne postane ideologija, s katero bi bilo mogoče manipulirati; da ne
otrdi in mi prepreči možnost mišljenja in tudi trpljenja z iščočim, dvomečim bratom.
Vera lahko zori samo tako, da v vseh stopnjah življenja na novo kljubuje pritiskom in
moči nevere, da slednjo prestopi, da si vedno znova utira novo pot,« (Ratzinger 2003,
24). Sodoben človek z osebno odločitvijo svobodno vstopa na pot vere. Njegova
življenjska naloga je osebna odločitev za Boga. Posameznik pa se spet in spet
svobodno odloča za vero, ko se srečuje s pastmi sodobnega življenja.
Z osebno religiozno vero imajo upanje v osebnega Boga, to pa je močnejše
kakor smrt in sega onkraj nje (Jewell 2004, 27–41). Posamezniki zaupamo v Boga s
pomočjo pričevanja ljudi po veri in iz vere. Verjamemo v možnost svoje osebne rasti,
kar nam omogoča duhovni napredek. Z močjo vere smo motivirani, da sprejmemo
kritike in dvome, se z njimi soočimo ter dopolnimo svoje znanje. V svoji duhovni rasti
hočemo ponuditi samega sebe. To je naša ljubezen, ki se kaže v naši motiviranosti, v
naših dejanjih.
»Bolj ko kdo raste v ljubezni, bližje bo tudi Bogu, pa naj ga imenuje tako ali
drugače. Kar šteje, je ljubezen,« (Vodičar 2005, 59). Prizadevamo si za utrditev in
poglobitev svoje vere ter vedno znova iščemo rešitev za svojo rast v veri. Izberemo si
svojo pot, ko smo motivirani, da si z napori in ljubeznijo utremo pot skozi nam lastne
okoliščine našega življenja proti cilju, ko poskušamo poistovetiti svoj jaz z Njim.
S svojim hotenjem smo z ljubeznijo osredotočeni na Njega, ko se premišljeno in
z zavezo odločimo Zanj. To nam pokaže Prvo Janezovo pismo, kjer je tisti, ki nas
presega »Bog, ki je ljubezen, zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v
njem,« (1 Jn 4, 16). Skozi svoje življenjske izkušnje prepoznavamo Božjo navzočnost
in s pomočjo skupnosti ohranjamo ter poglabljamo svojo vero.
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2.1 Eriksonov psihosocialni razvoj
Osebno rast posameznika je v svoji teoriji psihosocialnega razvoja prikazal
Erikson. Erikson poudarja pojavljanje jaza, iskanje identitete in posameznikove odnose
z drugimi. Po njegovem imajo vsi ljudje enake osnovne potrebe, za katere naj bi
poskrbela na neki način vsaka družba. Čustvene spremembe in njihova povezanost s
socialnim okoljem kažejo na podobne vzorce v vsaki družbi. Poudarek na odnosu
kulture in posameznika je vodil Eriksona do psihosocialne teorije razvoja (Woolfolk
2002, 64). Erikson je predpostavljal, da je človekova eksistenca vsak trenutek odvisna
od treh organizacijskih procesov, ki se dopolnjujejo. Gre za:
– biološki proces hierarhične organizacije organskih sistemov, ki sestavljajo telo,
– psihični proces, ki organizira individualno izkušnjo s pomočjo samosintez,
– skupni proces kulturne organiziranosti v medsebojni odvisnosti oseb (Erikson
1982, 25–26). Zanimivo je, da je predpostavil večdimenzionalno rast človeške osebe, to
je biološko, psihologično in socialno. Vsak posameznik ima genetski zapis svojih
psiholoških moči in virov, ki jih realizira v posameznih obdobjih življenja. Po Eriksonu
je mogoče odkriti pričakovano zaporedje razvoja virov posameznika, kljub temu da
specifičnosti posameznikov povzročijo, da prihaja do razlik v njihovih procesih razvoja.
Če se posameznik z življenjskimi izzivi sooča na pozitiven način, lažje in
samozavestnejše obvladuje vir svojih moči. Pri negativnem načinu, ko se posameznik
upira in zavrača življenjske izzive, zbere manj moči, pri njem tako pride do močne
krize. Zdi se, da je izkušnja kritična za vse ljudi, ko pride do spremembe v njihovem
življenju, a daje posamezniku odločilen okvir v njegovi poznejši rasti. Po Eriksonu
beseda kriza, »v smislu razvojnega izziva, ne pomeni grožnje, nevarnosti ali katastrofe,
ampak odločilno točko spremembe in obenem kritično obdobje povečane ranljivosti in
višjih potencialov,« (Erikson 1983, 96).
Psihosocialno teorijo razvoja je Erikson predstavil v osmih stopnjah (Erikson
1980, 57). Pozornost bomo usmerili na stopnjo odraslosti. V tej stopnji se pojavi
generativnost, a najdemo tudi prokreativnost, produktivnost in kreativnost v smislu
novih idej ter razvoja osebne identitete (Erikson 1982, 25–67). V religioznem smislu je
to obdobje duhovnosti, ki živi in izraža rodovitnost v odnosu do sočloveka. Človek želi
dati svoj prispevek skupnosti. Le tako je zadovoljen, ima občutek osebnostne rasti in
napreduje.
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»Človeški razvoj je nepretrgan proces, ki je odvisen od bioloških,
psihosocialnih in duhovnih dejavnikov. Naša celostna rast sodeluje z notranjo
strukturno sposobnostjo, ki skrbi za oblikovanje globokega smisla življenja in naših
življenjskih aktivnosti,« (Chittilappilly 1999, 59). Telo, psihični proces in socialni etos
sodelujejo pri oblikovanju posameznika. Na podlagi tega je Erikson v svoji teoriji
predlagal povezavo med fizičnim in psihosocialnim razvojem. Zgodi se lahko, da ne
pride do osebne rasti v določenem trenutku, kar prizadene celoten sistem v
funkcioniranju osebe. Pri tem lahko upoštevamo, da »vloga milosti v človekovem
razvoju kaže na presegajoči dar življenja in na nepričakovanost v smislu zdravljenja in
uživanja življenja v izobilju. Božjo milost moremo namreč odkriti znotraj strukture
psihosocialnega razvoja. Milost gradi na naravi in jo hkrati preoblikuje, zato lahko
rečemo, da religijska vera spreminja pričakovani program človekovega razvoja,«
(Whitehead 1995, 16–17). Krize, s katerimi se sreča posameznik in ko v njih odkriva
specifičen dar in izziv ter odgovori po svojih spoznanjih in hkrati tudi zmožnostih, mu
kot verniku kažejo novo pot, ko zaupa v življenje ter istočasno poglablja svoj življenjski
smisel.
Na Eriksonovo teorijo psihosocialnega razvoja so bile podane kritike, ki so bile
pozitivne in tudi negativne. Hall pojmuje Eriksonovo teorijo tako: »Človeški razvoj
moremo razložiti kot proces bioloških, psiholoških in socialnih sprememb v smislu rasti
na celotni življenjski poti, kar pomeni stalni proces sprememb oziroma niz posebnih
sprememb, ki jih pogojujeta genetski zapis, določen v trenutku spočetja – in to je naša
dediščina – kot tudi zunanji pogoji okolja,« (Hall 1995, 198–208). Hall je pozitivno
izrazil, da Eriksonova teorija prikazuje rast od človekovega rojstva do smrti, kar je
Erikson dejansko prikazal v svojih osmih razvojnih stopnjah.
Chittilappilly je spregovoril o Eriksonovi teoriji osebnega razvoja: »Erikson se
je strokovno poglabljal v opazovanje povezave med družbenimi vrednotami in
posameznikovim razvojem, kar mu je dalo osnovo za preoblikovanje psihoanalitične
teorije. Svojo teorijo je imenoval epigenetski pristop do psihosocialnega razvoja in je
hkrati povezal psihoanalitično teorijo z vprašanji moralnih in verskih vrednot ter z
verskim razvojem,« (Chittilappilly 1999, 47). Iz osnovnega načrta posameznikovega
razvoja izhajajo sestavine, od katerih vsaka zahteva svoj čas in ima v določenem
obdobju premoč vse dotlej, ko vse enote zaživijo v funkcionalni celoti.
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Whitehead je opozoril na zanimivost Eriksonove teorije: »Zanimivo v
Eriksonovi teoriji je dejstvo, da avtor predstavi večdimenzionalno rast človeške osebe:
biološko, psihologično in socialno. Obseg psiholoških moči in virov, ki so potrebni
vsaki osebi, je genetsko zapisan v človeškem rodu. Na začetku življenja so te moči
navzoče v potencialni obliki in jih je mogoče sprožiti ter realizirati šele v posameznih
življenjskih obdobjih, tako da oseba sčasoma izoblikuje jasne in trdne značilnosti svoje
osebnosti. Proces postopnega razvoja se nadaljuje vse življenje,« (Whitehead 1995, 29).
Človek ima ob svojem rojstvu genetski zapis, po katerem teče njegovo življenje v
posameznih fazah razvoja. Odvisno je tudi, v kakšnem kulturnem okolju živi. Ko pride
do določene spremembe, pa se lahko človek odzove pozitivno ali negativno. Pozitivni
odzivi na življenjske odzive so vsekakor kazalnik, da ta človek z lahkoto in
samozavestno obvladuje vir svojih osebnih moči.
Izkušnja je lahko kritična za vsakogar, saj prihaja do spremembe v življenju. Na
podlagi tega pa prihaja do človekove poznejše rasti. Po Eriksonu gre za razvojni ciklus.
Pomembno je, da Erikson predstavi rast človeške osebe skozi več dimenzij.
»Vsak razvojni izziv prinaša tudi nasprotujoče si impulze v človeku, ki izražajo
pozitivne in negativne vidike njegove osebnosti. Erikson predlaga, da človek ne potlači
negativnih in agresivnih dejanj s pozitivnim, ker je resnično zrelost mogoče doseči
samo z združevanjem vseh teh dvoumnih razsežnosti v ugodnem razmerju in preko
ustreznih sintez, ki so v skladu s posameznikovo zgodovino in osebnostjo,« (Whitehead
1995, 30).
Pri osmi zrelostni stopnji Eriksonovega psihosocialnega razvoja pride do
integritete, torej do skladnosti in celostnosti. Življenjski cilji in interesi, ki so del
motivacijskega procesa, imajo pomembno vlogo v psihološkem procesu posameznika
ter usmerjajo načrtovanje

življenja in odločanja ter hkrati življenjski potek

posameznika v prihodnosti. Izvedena je bila raziskava odraslih oseb, ki je proučevala
razlike med slovenskim in hrvaškim vzorcem v izraženosti ciljev, usmerjenih v
delovanje oziroma v skupnost. Rezultati kažejo na pomembne razlike med obema
vzorcema pri ciljih, usmerjenih v delovanje oziroma v skupnost. Na obeh področjih
dosegajo udeleženci hrvaškega vzorca višje rezultate kot slovenski udeleženci. V obeh
vzorcih sta se kot pomembna predikatorja ciljev, usmerjenih v delovanje, pokazala
starost in ocena pomembnosti koristne izrabe prostega časa, za cilje, usmerjene v
skupnost, pa spol. Udeleženci slovenskega vzorca višje ocenjujejo koristno izrabo

39

prostega časa. Cilji, usmerjeni v delovanje, prežemajo v večji meri tudi njihov prosti
čas. Do dobljenih razlik naj bi prišlo zaradi procesov družbene modernizacije in zaradi
ravni družbene blaginje, pri čemer se slovenski udeleženci gibljejo v okolju, kjer imajo
več možnosti za uresničevanje svojih življenjskih ciljev ter so bližje postmodernizmu in
individualizmu (Škraban idr. 2008, 73). Ni presenetilo, da je ženski spol dosegel višje
rezultate na ciljih, usmerjenih v skupnost, kar vodi k povezovanju ljudi. Koristno
preživljanje prostega časa razumemo kot skupno druženje in delo za druge/z drugimi,
kar je značilno za generativnost. Presenetljivo je, da je v slovenskem vzorcu pomemben
predikator ciljev, usmerjenih v skupnost, tudi starost (z negativnim predznakom). Iz
tega sledi, da naj bi v nižji starosti udeleženci dosegali višje cilje, usmerjene v skupnost.
Po teoriji (Erikson 1980) generativnost narašča s starostjo, zato je bilo pričakovano
ravno nasprotno. Pri tem spomnimo na rezultate raziskave, ki sta jo na vzorcu mladih
odraslih izvedla Peterson in Stewart (1993), ki so pokazali, da se začnejo ljudje
spoprijemati z generativnimi temami že v mlajši odrasli dobi. Možno je, da imamo
opravka z novonastajajočo obliko delovanja, usmerjenega v skupnost. Zdi se, da je
pomemben dejavnik, v kateri kulturi je raziskava potekala in kdaj, saj je iz obstoječe
raziskave razvidno, da je drugačen rezultat v slovenski kulturi kot v hrvaški.
»Izobraževalna gerontologija, ki povezuje področji izobraževanja odraslih in
socialne gerontologije, pojasnjuje, da je izobraževanje v starosti odvisno od
posameznikovega izobraževanja skozi celoten življenjski cikel,« (Erikson 1994;
Sugerman in Woolfe 1997; Glendenning 2000). Tudi za starejšo generacijo bi bila
potrebna strategija razvoja izobraževalnih možnosti. Potrebna je vzpodbuda, da se bodo
starejši udeležili izobraževanj, saj je delež v Sloveniji, pa tudi v tujini, nizek. Upoštevati
bo treba dejanske interese starejših, njihove potrebe in možnosti. Današnja situacija v
družbi kaže na to, da je Erikson pravilno opredelil, da je izobraževanje v starosti
odvisno od človekovega izobraževanja skozi vse življenje.
»Človeški razvoj je nepretrgan proces, ki je odvisen od bioloških, psihosocialnih
in duhovnih dejavnikov. Naša celostna rast sodeluje z notranjo strukturno sposobnostjo,
ki skrbi za oblikovanje globokega smisla življenja in naših življenjskih aktivnosti,«
(Chittilappilly 1999, 59). Telo, psihični proces in socialni etos medsebojno sodelujejo
pri oblikovanju človeka. Če se zgodi, da ne prihaja do rasti, nas to privede do defektivne
osebe, na kar ima smiseln odgovor Whitehead, ko pove: »Vloga milosti v človekovem
razvoju kaže na presegajoči dar življenja in na nepričakovanost v smislu življenja in
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uživanja življenja v izobilju. Božjo milost moremo namreč odkriti znotraj strukture
psihosocialnega razvoja. Milost gradi na naravi in jo hkrati preoblikuje, zato lahko
rečemo, da religijska vera spreminja pričakovani program človekovega razvoja,«
(Whitehead 1995, 16–17).
Lesar si je ob prebiranju Eriksona zastavil vprašanje: »Ali mi vse to pisanje o
identiteti lahko vsaj malce koristi?« Odgovoril si je: »Erikson nam je pomagal ustvariti
predstave, o katerih nismo vedeli nič. Po drugi strani pa nam je svet še bolj zapletel, saj
nam je odkril še en pogled več. Njegovo govorjenje o identiteti me simbolično spominja
na slikanje z vodenimi barvicami na prostem, v nevihti,« (Lesar 1999, 244). Erikson
osebnostni razvoj pripisuje dozorevanju osebe, na kar pa vpliva okolje. Ne upošteva, da
je oseba lahko pri svojem razvoju samodejavna in da vedno ne potrebuje vzpodbud
drugih. Razvoj osebe je dejansko pogojen s kulturnim in z zgodovinskim okoljem, v
katerem oseba živi. Vprašljivost Eriksonove teorije pa se pokaže v tistih kulturah, ki
dajejo prednost kolektivni organizaciji in ne cenijo posameznikove iniciative, njegove
individualnosti ter samostojnosti.
»Razvoj stopenjskih teorij z njihovimi aplikacijami na verski razvoj so brez
dvoma močno zaznamovali G. Allport, D. Elkind, R. Goldman in L. Kohlberg s teorijo
o moralnem razvoju ter E. Erickson s stopenjskim psihosocialnim razvojem. Omenjeni
avtorji so vplivali na sodobnejše razmišljanje F. Oserja o religijski sodbi, na Fowlerjevo
konceptualizacijo stopenj verovanja in znanstveno študijo vzorcev in procesov ženskega
verskega razvoja N. Slee,« (Prijatelj 2008, 114). O Fowlerjevem pojmovanju vere bomo
še spregovorili.
Erikson je kot razvojni psiholog naklonjen pozitivnemu vrednotenju identitete,
za katerega je bil pojem identitete osrednji pojem razvoja. Njegov koncept identitete
pripada procesom uglasitve in regulaciji medsebojnosti, tako notranji kot zunanji.
Osredotočil se je na medsebojno igro med individualnim življenjskim potekom in
socialnimi oblikami skupnosti. Zanj je jaz nosilec integrativne funkcije notranje
identitete. Notranja identiteta je za Eriksona predvsem doživljanje lastne enakosti in
identičnosti v času. Je temeljni občutek posameznika, ki ima tudi sam funkcijo
vzdrževanja svoje lastne koherence in kontinuitete v času. Erikson je prikazal
pojavljanje jaza, iskanje identitete in odnose posameznika, ki jih doživlja z drugimi.
Čustvene spremembe, ki jih doživlja posameznik, in njegova povezanost s socialnim
okoljem so privedli Eriksona do njegove psihosocialne teorije razvoja. Vsak
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posameznik prehaja skozi stadije razvoja. Stadiji vsebujejo določene cilje, skrbi,
dosežke in krize. V razvojni krizi posameznika se pojavi konflikt med pozitivno in
negativno alternativo. Glede na rešitev vsake krize si posameznik ustvari svojo
samopodobo in podobo družbe, v kateri živi. Negativna rešitev problemov lahko
povzroči negativno delovanje posameznika v življenju, pri čemer je vsekakor možno, da
posameznik v poznejših stadijih preide na pozitivno razrešitev. Po Eriksonu si
posameznik v odrasli dobi prizadeva za kakovost človeških odnosov. Iz tega je
razvidno, da posamezniki potrebujemo povezanost s sočlovekom, kjer poskušamo biti
produktivni in ustvarjalni, kar nam omogoča osebno rast. Erikson v svoji delih
osvetljuje eksistencialno izkušnjo posameznika in hkrati v procesu zorenja posameznika
najde pozitivno vlogo ter pomemben vpliv religije (Erikson 1994, 67). Predpostavil je,
da je reševanje konfliktov v posameznih krizah možno ob pomoči religije. Kot
razrešitev razvojnih kriz je ponudil seznam kreposti oziroma življenjskih, psihičnih
moči. Po njegovem so »te moči med seboj povezane in obenem življenjsko
komplementarne z drugimi segmenti človekovega razvoja, kot so psihosocialne krize in
stopnje kognitivne zrelosti,« (Erikson 1964, 115). Posameznik skozi psihosocialni
razvoj razvija svoj duhovni razvoj, ko neprestano vstopa v nove odnose. Pri tem
poskuša odkrivati verske simbole in prakse ter oblikovati čut za odnos s Presežnim.

2.2 Vera po Fowlerju
O veri je spregovoril tudi Fowler. Zanj je verovanje način spoznavanja in
razlaganja. Je tisti del popolnega in bistvenega spoznavanja sebe, s katerim posamezniki
oblikujejo podobo o okolju ter si prizadevajo s svojo močjo in z vrednotami presežnega
smisla. Človekovi odnosi do samega sebe in drugih ljudi ne vsebujejo samo logike
razumske gotovosti, ampak tudi logiko prepričanja (Fowler 2000, 25). Bog se nam da
spoznati, kar je pot k razumevanju smisla lastnega bivanja. Spoznavamo po Božji veri,
ki je deležna nadnaravne pomoči milosti. Razsvetljuje in vodi jo Duh. Verovanje kot
rodovitno spoznavanje je celostno, kjer logika prepričanja ne nasprotuje logiki
razumske gotovosti. Inkluzivna logika prepričanja se umika razumski gotovosti in tako
postaja razumska gotovost vključena v logiko prepričanja. Iz tega sledi, da s priznanjem
razumljivejše logike prepričanja vidimo logiko razumske gotovosti. »Samo po milosti in
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z notranjo pomočjo Svetega Duha je mogoče verovati. Vendar je vera tudi pristno
človeško dejanje, v veri namreč sodelujeta človeški razum in volja …« (Rode 2009, 11).
Ko se človek odloči za resnico in jo je pripravljen sprejeti, jo narediti za svojo, pomeni,
da vstopa v neko dogajanje ter bo dozoreval, da bo neko spoznanje resnice v njem
rastlo. »Ne glede na to, ali se tisti, ki se odloča, tega tudi zaveda ali ne, se v temeljni
izbiri razodeva človekova sposobnost za večno, sposobnost odločitve za Boga ali proti
njemu. To ni ovira, da se ta odločitev ne bi dejansko odigrala v srečanju s soljudmi v
ljubezni, ki samo sebe transcendira, zaradi česar se naveže na večno,« (Häring 2001,
147).
Človekovo »prizadevanje in zaupanje oblikujeta njegovo identiteto in
omogočata nastanek in obstoj skupnosti, v katerih živimo in katerih del smo, ko ljubimo
in zaupamo,« (Fowler 2000, 18). Posamezniki si medsebojno zaupamo in si delimo
skupne cilje ter smisel. Imamo skupne želje in upanje. Po Mt 6, 21 velja: »Kjer je
namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.«
Fowler prikaže vero kot dinamično, ko gre za samokonstitutivne aktivnosti jaza,
kot poskus teoretične pozornosti na preobrazbo zavesti, ki je pri nenadnem
spreobrnjenju hitra in dramatična. Preobrazba zavesti je lahko postopnejša, ko gre za
počasno in zanesljivo rast, za prepoznavanje samega sebe, drugih ter sveta, ko
odkrivamo sebe kot tistega, ki je osnovan na presegajočem središču moči. Preobrazba
naše zavesti ima moč, da išče oziroma omogoča ponovno osredinjenje našega končnega
okolja (2000, 51–85). Pri tem ne zanikamo logične in racionalne gotovosti. Gre za
prispevek razuma v naših konceptih in spoznavanjih. Govorimo o Fowlerjevem
poskusu: doumeti notranjo dialektiko razumske logike in dinamiko širše razumljive
logike, ki izraža posameznikovo notranjo usmerjenost v skladu z njegovim
prepričanjem.
V skladu s Fowlerjem verovanje ni nekaj, kar posamezniki posedujemo, ampak
je način bivanja in spoznavanj, kjer smo dejavni. Pri tem gre za dejavnost, ki se razvija
in kaže v odnosih, torej ima odnosni značaj. Na odnose, zaznamovane z vero, kažeta
zaupanje in zvestoba, ki nas usmerjata, da najdemo smisel svojega življenja. V veri torej
nekomu zaupamo in smo mu zvesti. V zaupanju smo v veri povezani z ljudmi in z Njim,
ki je za nas presežno središče moči ter vrednot (Prijatelj 2007, 521). Temeljna odločitev
za ali proti Njemu pa se lahko poglablja in postaja tudi vedno bolj trdna. Problem je, ker
se lahko zgodi, da prek posameznih odločitev pride do radikalno grešne odločitve, tudi

43

do odvrnitve od Boga. Stabilnost temeljne odločitve je odvisna od človeka, ki naj bi bil
sposoben povezovati različne odločitve v enoten smisel življenja. Ko se človek enkrat
odloči, ta temeljna odločitev drži. Z odločitvijo za Njega najde srečo in mir ter tako
spozna globlji smisel svojega bivanja. On mu prihaja vedno znova naproti. Omogoča
mu, da ga na različne načine odkriva in tako osebnostno raste.

2.3 Osebna rast po Maslowu
V prvem poglavju smo omenili potrebo o samoaktualizaciji, kjer je Maslow
nakazal, da vsak človek teži k osebnostni rasti, k nenehnemu razvijanju motivov, pri
katerih najde občutke notranje izpolnitve in zadovoljstva. Težnja k samouresničitvi naj
bi bila osnovno gonilo razvoja človeka. Pri tem naj opozorimo, da je Maslow v svoji
hierarhiji potreb postavil potrebo po samoaktualizaciji na najvišje mesto (Kobal Grum
in Musek 2009, 175). Najprej je treba zadovoljiti nižje potrebe: preživetje, varnost,
pripadnost in samospoštovanje. Po Maslowu z zadovoljitvijo teh potreb pade motivacija
posameznika. Šele takrat, ko zadovoljimo notranja pomanjkanja, preidemo na višje
potrebe bivanja, začnemo lahko s samoaktualizacijo oziroma s samouresničevanjem
svojih spoznavnih vrednot, kot so resnica, spoznanje, religiozno izobraževanje,
raziskovanje, kultura, harmonija, transcendentno, sveto, božansko. K temu dodajmo še,
da Maslowova teorija potreb ponuja enega izmed načinov, kako ohraniti osebo kot
celoto.
Maslowovi hierarhiji potreb je nasprotoval Frankl. Zanj samouresničitev ni tisto,
kamor bi bil posameznik dokončno namenjen. To ni njegov prvotni namen. Ko
samouresničitev spremenimo v cilj sam po sebi, nas to privede do nasprotovanja
samopresežne kakovosti bivanja. Samouresničitev je učinek, učinek izpolnitve smisla.
Kolikor izpolnimo posamezniki smisel tam zunaj v svetu, toliko lahko izpolnimo tudi
samega sebe. Ko skušamo uresničiti samega sebe, ne da bi pri tem izpolnili smisel,
pridemo do stanja, ko samouresničitev ni več upravičena (Frankl 1994, 39).
Samouresničitev je nenameren učinek namernosti življenja. Ko posamezniki skrbimo za
svojo samouresničitev, izgubimo vsakršno podlago za to samouresničitev. Frankl je
podal kritiko Maslowu, v kateri sporoča, da s pretirano skrbjo za samouresničitev
posameznik kaže prikrajšano voljo do smisla. Maslow ne obravnava različnih vsebin
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izkušenj in izključuje pri kakovosti posameznikovega bivanja samopresežnost. Kljub
temu Frankl predoči, da se Maslow zaveda namernosti v kakovosti posameznikove
izkušnje, kar lahko razberemo iz izjave, da »v resničnem svetu ni take reči, kot je
zardevanje, ne da bi bilo za kaj zardevati«, drugače povedano, zardevanje zmeraj
pomeni zardevanje v kontekstu (Maslow 1970, 60). Maslowova motivacijska teorija
torej izenačuje razloge, ki so si različni, in to v korist učinka, ki ostaja vedno isti. Pri
tem zanemarja, da posameznike zanima tisto, kar povzroča učinke, pri čemer lahko gre
za izpolnitev osebnega smisla, za srečanje s človeškim bitjem ali celo za srečanje z
Njim.

2.4 Franklova volja do smisla
Frankl je Maslowovo motivacijsko teorijo dopolnil s spoznanjem o volji do
smisla, ki jo je uvrstil med osnovne posameznikove potrebe. Imamo objektivno
možnost, da ne glede na življenjsko situacijo naredimo, ustvarimo ali doživimo tisto,
kar je za nas smisel, oziroma da zavzamemo smiselno stališče. Iščemo, najdemo in
udejanjamo smiselno možnost v določenih trenutkih življenja. Frankl je opozoril na
preživetveno vrednoto in na iskanje smiselnih nalog, ki jih išče posameznik, da v njem
povzročijo »zdravo napetost« (Frankl 2005, 32; 65). Volja do smisla je za Frankla
osrednja posameznikova potreba. Primerjamo jo lahko z Maslowovo potrebo po
samouresničitvi, a pridemo do zaključka, da je med njima velika razlika. Glede na že
omenjeno Maslowovo postavitev te potrebe na najvišje mesto jo lahko zadovoljimo le,
ko že imamo zadovoljene nižje potrebe. Pri tem se lahko vprašamo, kaj to pomeni.
Glede na predstavljeno lahko dobimo odgovor, da do samouresničitve lahko pridejo le
posamezniki, ki imajo zadovoljene fiziološke potrebe, ki se počutijo sprejeti in varni, ki
vedo, da so spoštovani, da uživajo ugled, torej tisti, ki imajo v celoti zadovoljene nižje
potrebe. V resničnem življenju posameznikov prihaja do izjem, zato pridemo do
ugotovitve, da je Maslow pozabil na pomembno posameznikovo lastnost, to je svobodo.
Na to posameznikovo lastnost je opozoril Frankl.
Posameznik je najgloblje in do konca prežet z voljo do smisla. Zaradi tega si
prizadeva, da ta smisel najde in ga izpolni. Sem sodi tudi srečanje druge človeške biti, v
obliki nekega ti. Tako izpolnitev kot srečanje dajeta posamezniku razlog za srečo in
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ugodje (77). Volja do smisla je prirojena vsakemu posamezniku. Posamezniki želimo,
da imamo svoje življenje za smiselno. Gre za osnovno motivacijo v naši duhovni
razsežnosti. Odpira nam objektiven zunanji svet, ki nam daje možnosti, pa tudi naloge
in vrednote. Uresničiti jih želimo že zaradi njih samih, ne glede na užitek. »Človeška
bitja presegajo sama sebe na poti k smislom, ki so nekaj drugega kot ona sama, več
kakor samo izrazi njihovih jazov, več kakor samo projekcija teh jazov. Smisle
odkrivamo, vendar jih ne izumljamo,« (Frankl 1994, 58). Posamezniki s svobodno voljo
iščemo in odkrivamo resnični smisel. Iskanje lahko traja in traja. Pridemo do faze, ki se
je ne da preskočiti. Ne gre za patologijo naše duhovne sfere, ampak je v nas prepričanje,
ki pravi življenju da, kljub temu da smo še na poti iskanja smisla. Posamezniki se lahko
posvetimo neki smiselni nalogi, čeprav je to na račun naših osnovnih potreb, to je
telesnih, duševnih in socialnih. Iščemo smiselne možnosti danega trenutka.
Frankl ni spregledal človekove zmožnosti samopreseganja, ki se lahko realizira
le takrat, ko posameznik pozabi na svoje fizične, duševne in socialne določenosti. To se
lahko zgodi, ko smo posamezniki motivirani na drugega človeka ali nalogo in
uresničujemo svoje smiselne možnosti določenega trenutka. Z uresničenimi možnostmi
pridemo do svoje samouresničitve.
Spregovorimo o ljudeh, ki trpijo za občutkom nesmiselnosti in praznosti.
Notranjo praznino pri posamezniku Frankl vidi v tem, da:
– posamezniku noben gon in nagon ne pove, kaj naj dela,
– mu v nasprotju s prejšnjimi časi nobene konvencije, tradicije in vrednote ne
povejo, kaj bi moral delati. Še huje, pogosto posameznik sam ne ve, kaj želi delati.
Namesto tega si želi delati, kar delajo drugi ljudje, ali celo dela tisto, kar želijo od njega
drugi (77). Posamezniki imamo možnost, da si razširimo svoje obzorje, da uživamo
prostost, a imamo tudi odgovornost. Z odgovornostjo lahko ugotovimo smisel, ki čaka
na svojo izpolnitev. Smo edinstveni. Na izziv, ki se je pojavil, lahko reagiramo tako, da
ga ne sprejmemo kot oviro, ampak kot spodbudo, ki tudi lahko sproži verski odziv.
»Celo, če gre za nevrozo, ki žene človeka v vero, vera lahko navsezadnje postane
pristna in končno človeku pomaga premagati nevrozo,« (118). Pri tem pripomnimo, da
je posameznik tisti, ki se odloči, čemu, komu in za kaj je odgovoren. Zaključimo lahko,
da posameznikova svoboda in njegova volja do smisla vodita posameznika do
njegovega resničnega smisla.
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Pri volji do smisla ne gre za poziv do volje, kajti upanju, ljubezni in veri se ne da
ukazovati. Gre za dopustitev smislu, da se pokaže in prepusti volji, da ga hoče. Ko
izpolnjujemo smisel, uresničujemo sami sebe. Do samouresničitve pride samodejno, ko
se pojavi kot učinek izpolnitve smisla. Torej eksistenca, ki presega samo sebe, lahko
uresniči samo sebe. K našemu bistvu sodi, da smo usmerjeni k nečemu ali k nekomu, k
ideji ali k osebi (Frankl 2005, 177). Iz tega sledi, da je samouresničevanje dejansko
uresničevanje naših lastnih zmožnosti. Cilj skritega motiva je zmanjšati napetost, ki
nastaja zaradi tega, kar človek je in kar naj bi postal. Povedano drugače: gre za napetost
med eksistenco in esenco, med bitjo in smislom. Razkol med bitjo in smislom je naše
bistvo, ko je smisel vedno pred bitjo. Smisel je »tisto, kar je pravzaprav njegov smisel:
biti predtekač biti,« (178).
Smisel je za Frankla podobno kot sreča in srečanje ter je v naši notranjosti.
Smisel lahko najdemo v duhovni plasti svoje osebnosti. Volja do smisla je prirojena
vsakomur izmed nas in se pokaže v naši želji, da imamo svoje življenje za smiselno.
Gre za motivacijo v naši duhovni razsežnosti.
Človeško bivanje v svoji dejanskosti presega samo sebe, torej je usmerjeno k
nekemu smislu. V tem smislu človeku v njegovem bivanju ne gre za zadovoljstvo ali za
moč niti ne za uresničitev samega sebe, ampak za izpolnitev smisla, torej za voljo do
smisla (54). Ko si zastavljamo vprašanja o smislu življenja, se srečamo z voljo do
zadnjega smisla, kar je Frankl poimenoval nadsmisel. V nadsmislu je videl religiozno
vero, ko zaupamo v nadsmisel. Religije ni videl kot univerzalne, ampak nasprotno, kot
osebno, personalizirano religioznost, iz katere bodo posamezniki našli pot do svojega
edinega, lastnega in osebnega Boga, če se bodo nanj obrnili. Vsekakor pa bodo obstajali
skupni obredi in simboli (55, 56).
Duhovni Jaz je v nasprotju z dejanskim Jazom fakultativen. Predstavlja bistvo
možnosti Jaza, ki so možnosti izpolnitve smisla (165, 166). Če so nam odvzete
možnosti za izpolnitev smisla, nam je odvzet duhovni Jaz. Gre za to, da smo dejansko
ob prostor, kjer lahko dihamo kot jaz.
Nadnaravni smisel oziroma nadsmisel ima kot nosilec naravno bit, pri čemer pa
je nadsmisel diskreten, ker lahko ostane neopazen in se tudi ne vsiljuje. Bit je lahko
popoln nadsmisel ali popoln nesmisel. Pri odločitvi o biti pa odloča vera in ne znanje
(216). Opozorimo, da vera ni mišljenje, zmanjšano za realnost, ampak gre za mišljenje,
povečano za eksistencialnost mislečega. Torej prihaja do napetosti med bitjo in
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smislom, dokler se sami ne odločimo. Uveljavitev smisla lahko dokažemo s svojimi
dejanji in s svojim dovoljenjem, ko se nekaj zgodi ali pa tudi ne. Nadsmisel pa se
uveljavi neodvisno od naših dejanj in ni možno, da bi ga dokazali.

2.5 Jung in njegova analitična psihologija
Pri Jungu gre za človekovo težnjo po razvoju svoje individualnosti. Za dosego
tega posamezniki premagujemo razna psihična nasprotja. Pri tem so pomembni
nezavedni dejavniki. Individualno nezavedno je rezultat človekovih doživetij v otroštvu.
Zraven individualnega nezavednega je po Jungu tudi kolektivno nezavedno. Kolektivno
nezavedno sestavljajo arhetipi,9 ki naj bi odločilno usmerjali človekovo motivacijo.
Arhetipi predstavljajo nezmožnost priti v zavest, je transcendentno, označujemo ga
lahko kot psihoidno (Jung 1995,160). Predstavljajo obliko posameznikovega
zaznavanja, mišljenja, torej njegovo duševno izkustvo. Spadajo k nevidnemu, lahko
rečemo k ultravioletnemu delu psihičnega spektra. Kažejo na nezavedno vsebino, ki se
glede na ozaveščanje in percipiranje spreminja v smislu posameznikove zavesti, v
notranjosti katere se pojavlja (Jung 1995, 41). Iz tega je razvidno, da z arhetipi človek
intuitivno dojema vidike stvarnosti, kar je lahko izraženo tudi v religiji. Arhetipi se
manifestirajo skozi določene situacije, simbole, vendar pri tem ostanejo nezapopadljivi
in transcendentni.
Simbol predstavlja pri Jungu manifestacijo, ki je lahko vidna, narativna, slušna
ali prostorska. Skozi dotično manifestacijo se udejanja arhetipska forma oziroma
razodetje. Simbol razkrije na zunanji način oziroma razodene arhetip. Gre za odpiranje
svetemu. Simbol pomeni »izrazni modul, predstavo, podobo, formulacijo nekega
globljega, na formalni podlagi temelječega pravzorca,« (Škamperle 1996, 19).
Pravzorec je Jung definiral kot arhetip. Simbol motivira arhetip, ki služi kot univerzalna
strukturna celica, v čuten izraz, ki je razviden, in istočasno je njegova vsebina
dojemljiva za nezavedno, pri čemer prihaja do izmikanja dokončni interpretaciji. »Skozi

9

»Pojem arhetipa, ki je neizogiben korelat ideje o kolektivnem nezavednem, pomeni navzočnost
določenih oblik v psihi, ki so povsod prisotne in razširjene,« (Carl Gustav Jung 1995, 25––26).

48

simbol se razodeva arhetipska razsežnost, s katero je simbol v stiku, vendar ne na
evidentni ravni, ampak v idealnem pomenu, na ravni pojma […]« (23).
Simboli ne predstavljajo le nezavedne vsebine. Pri človeku predstavljajo
stvarnost zase, ko na nedoumljiv način spaja svoj fizični in psihični svet (Jung 1995,
25–26). Gre za nekaj »neizrekljivega«, kar nas vodi do novih razumevanj. »Vsaka
interpretacija nujno ostaja »kot – da«. Osnovno jedro pomena je lahko opisano, a ne
popisano,« (Brooke 1991, 144). Omenjeno osnovno jedro, ki se odmika dokončnemu
razumevanju, je prisotno kot podoba in nedostopno.
Podobno kot je razumljen simbol pri Jungu, ga razume tudi Eliade. Zanju je
simbol manifestacija svetega, to je hierofanija. Pri hierofaniji nastopa manifestacija
nečesa povsem drugega in se v praksi razodeva v čemerkoli. Določa motivacijo in
vedenje posameznika v svetu. Zraven konkretne manifestacije v sebi vsebuje istočasno
še transhistorično in kolektivno, arhetipsko razsežnost (Jung 2002; Eliade 1992).
Pri osebnem razvoju človeka prihaja do soočenja med zavestnim in
individualnim ter tudi kolektivnim nezavednim. Jung vidi gibalno silo – psihično
energijo – kot življenjsko energijo v najširšem smislu. Ko prihaja do konfliktov, lahko
nekateri konflikti pritegnejo toliko psihične energije, da se del duševnosti osamosvoji in
istočasno avtomatizira. Pride do nastanka kompleksov, ki predstavljajo nezavedno.
Posameznik razrešuje najprej individualne, nato kolektivne komplekse, da se dokoplje
do svoje individuacije (Jung 1995, 212). Individuacija je za Junga osnovna človekova
težnja. Odkril je proces, v katerega je umestil slehernega posameznika, ki želi postati
celostna osebnost. Gre za psihološki proces, ko pride pri posamezniku do integracije
zavesti s podzavestjo. Pri tem posamezniki ohranimo zavestno avtonomnost, kar nam
omogoča, da postanemo svoj resnični jaz. Jung vidi naraven proces osebne rasti pri
posamezniku in njegov razvoj, ki kaže na smisel ter cilj njegovega življenja. V procesu
individuacije posamezniki postanemo individuumi, dosežemo enkratnost in enovitost.
Postanemo celovite osebnosti. Lahko torej rečemo, da posamezniki duhovno oziroma
osebnostno rastemo. Individuacijski proces po Jungu motivira združitev nasprotij
znotraj naše psihe. Tako smo lahko notranje pomirjeni sami s seboj in hkrati z zunanjim
svetom.
Za Junga je značilna tipološka klasifikacija osebnosti, ki ima temelj na dveh
vidikih: na prevladujoči funkciji psihičnega doživljanja in na usmerjenosti psihične
energije. Njegov cilj je spraviti posameznika v duševno stanje, v katerem začne
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eksperimentirati s svojo lastno naravo – v stanje fluidnosti, spreminjanja in rasti, kjer ni
več ničesar, kar bi bilo za stalno določeno. Potrebna je ne le neposredna, osebna zavest,
ampak tudi nadosebna zavest, ki vsebuje občutek za zgodovinsko kontinuiranost.
Izkušnje nam kažejo, da mnoge nevroze izvirajo iz tega, da si ljudje zapirajo oči pred
lastnimi religioznimi sugestijami zaradi sle po racionalnem prosvetljenju. Iz tega lahko
zaključimo, da ne gre za vprašanje dogme in vere, ampak da je religiozna usmerjenost
sestavina duševnega življenja, katere pomen je komaj mogoče preceniti. Pridemo do
tega, da pri religioznem nazoru upoštevamo čut za zgodovinsko kontinuiteto (Jung
1994, 57). Pri posamezniku lahko pride do prevladovanja posamezne funkcije oziroma
usmeritve na zavedni ravni, kar kaže na to, da je njen nasprotni pol močneje izražen v
nezavednem. Posamezniki smo motivirani v osebno rast. Kljub temu se raje oklepamo
varnosti in stabilnosti. Na poti osebne rasti, individuacije, se srečujemo s konflikti, ko
poskušamo izraziti svojo individualnost, kar nasprotuje naši notranji mirnosti. Ko se
upiramo procesu individuacije, lahko zaidemo v krizo, nevrozo ali celo v psihozo.
Psiha pri posamezniku sama po sebi motivira iskanje poti iz krize. Lahko bi
rekli, da se obrača navznoter in poskuša odkriti smisel v življenju posameznika.
Posameznik pride do določene točke, ko se obrne navznoter in s tem motivira področje,
ki je bilo potisnjeno oziroma neizživeto, da zraste, ko se odziva na klic posameznikove
notranjosti. Tako lahko posameznik najde notranjo harmonijo.
Pri psihologiji motivacije se kaže težnja po individuaciji, po samopreseganju
posameznika. Kar posameznika motivira, je on sam. Motivira pa se ne v smislu
nekdanje zmote, ko je sebe enačil s svojim egom, temveč v novem smislu, ko se njegov
ego kaže kot objekt, na katerega vplivajo nove življenjske sile v notranjosti.
Posameznik skuša, v nizu slik, čim natančneje prikazati notranja gibala, da bi naposled
spoznal, da so to večne neznanke, njegovi skriti temelji duševnega življenja (Jung 1994,
60). Razvidno je, da arhetipsko jedro ostaja skrito v podobi in se v nizu slik skozi
podobo tudi daje. Lahko bi rekli, da je posamezniku dana metaforična realnost podobe,
ki se vedno znova pojavi. Možnost za to daje za vedno nedostopno jedro.
Poglejmo še nadaljnji Jungov prikaz religije. Zanj je religija dinamična
eksistenca ali delovanje, ki ni povzročena z voljnim dejanjem. To delovanje ima za
objekt človeški subjekt in ga obvladuje, torej subjekt ni njegov ustvarjalec. Numinozno

50

je pogoj subjekta. Tako lahko vzrok religiozne izkušnje najdemo zunaj individuuma.10
Numinozno je bodisi lastnost nekega vidnega objekta ali učinkovanje neke nevidne
prisotnosti, ki povzroči posebno spremembo zavesti (Jung 1996, 110). Iz tega sledi, da
je religija naravnanost osebnega duha, je skrbno ukvarjanje in upoštevanje dinamičnih
faktorjev, ki jih lahko pojmujemo tudi kot moč Boga. Vsekakor lahko rečemo, da gre,
glede na povedano, za posebno stališče zavesti, ki se je spremenila z izkušnjo
numinoznega. Posameznik gre po poti preoblikovanja in išče izpolnitev samega sebe.
Duhovna izkušnja mu lahko omogoča zadovoljitev potreb.
»Izbrani simbol je najboljša možna oznaka ali formula za tisto, kar še vedno
ostaja relativno nespoznavno, ki obstaja ali bi moglo obstajati,« (Jung 1921, 20–21;
491). Simbolno gibanje od stvarnega do presežnega je dinamična realnost uma in duha.
Središčni simbol krščanstva, Jezus Kristus, je graditelj mostov in združuje to, kar se je
razklalo, ter povezuje nepovezljivo. Zraven predstavnih vsebin zavesti obstajajo tudi
iracionalne, afektivne reakcije, ki nas silijo k arhetipskemu urejanju zavestnega gradiva
in izhajajo iz nezavednega. Bolj kot je jasen nastop arhetipa, tem močneje učinkuje in
ga lahko formuliramo kot božanskega. Je nepredstavljiv, je nezaveden.11 To je dokaz,
da je arhetip postal aktiven (Jung 1996, 203–204). Arhetipska predstava je v
posamezniku prisotna kot nezavedna podoba in ustreza njegovi celovitosti, ki je za
zavest nepredstavljiva, ker ne pripada le zavestni, ampak tudi nezavedni psihi (208).
»Bog se razodeva v človeškem refleksivnem aktu,« (214). Po Jungu arhetipi dajejo
vsebinam nezavednega obliko in uravnavajo nezavedno psihično življenje posameznika.
Ko simboli motivirajo določen arhetip v našem nezavednem, je možno opaziti čustveno,
to je numinozno delovanje, kar vodi do spremembe v naši miselnosti, do vstopa
iracionalnega. Začasno nastopi prevlada afektov in instinktov, kjer temeljijo arhetipi z
vsebinami nezavednega, zavest pa se umakne v ozadje. V teh okoliščinah silnega
čustvovanja se motivira iz nezavednega v simbolni obliki določena vsebina s
pomembnim sporočilom. Pri poteku vsebin nezavednega v njeno manifestacijo oziroma
simbol pa se motivira naš zavestni del. Pripomnimo, da je naša motivacija prispevala k
nastanku simbola, ki nosi pomembno sporočilo.
Jung nam sporoča, da smo posamezniki vedno religiozni, motivirani smo k
verskim predstavam, podobam, simbolom. Tega ne želimo priznati, ker to izhaja iz
10

Za individuum bomo uporabljali izraz posameznik.
Aktiviranje arhetipa zadeva spremembo stanja zavesti, spremembo, ki zahteva novo obliko
kompenzacije (Carl Gustav Jung 1996, 203––204).
11
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motivacije našega nezavednega. Gre za motivacijo, ki izvira iz transcendentnega.
Govorimo o religioznem, kajti Jung je prikazal religijo kot razodeto pot odrešenja. Zanj
so religiozna zrenja produkti predzavestnega vedenja, ki se izražajo v simbolih, »zato
vera zadošča – kjer je prisotna,« (Jung 1996, 228). Simboli imajo učinek na nas, naše
nezavedno je motivirano.
Jung je predstavil obstoj nezavednega, podobo Boga, ki ima numinozni značaj.
Ima moč, da nase motivira in osredotoča energijo ter pozornost posameznikov. Enovito
in univerzalno motiviranje nas usmerja v vero in nas prepriča o obstoju Boga. Za Junga
je individuacija življenje v Bogu, kajti človekov samorazvoj se po njegovem konča, ko
se človek poistoveti z Njim. Pri tem dodajmo, da se posameznik s svojo motiviranostjo
poskuša približevati Bogu.
»Psihološko se božanska domena začenja tik za mejo zavesti, kajti tam je človek
že prepuščen naravnemu redu na milost in nemilost. Simbole celosti, ki mu od tam
prihajajo nasproti, imenuje z imeni, ki se razlikujejo glede na čas in prostor,« (Jung
1996, 208). Sebstvo je psihološko opredeljeno kot psihična celost človeka. Vse, čemur
pripisujemo večobsegajočo celost kakor samemu sebi, pa nastopi kot simbol sebstva.
Doseganje višje ravni zavesti je cilj procesa individuacije. Jung je pojasnil:
»Zdaj je vse odvisno od človeka. Edino, kar zdaj resnično šteje, je to, ali se bo človek
zmogel povzpeti na višjo moralno stopnjo, na višjo raven zavedanja, zato da bo dozorel
za nadčloveško moč […] Dalje se ne bo mogel razvijati, če se ne bo bolje seznanil s
svojo lastno naravo […] Bila mu je podeljena skoraj božanska moč, zato ne more več
ostati slep in nezaveden,« (275, 276). Jung je pokazal na možnost duše pri nas, kajti
Bog je analogno duševno dejstvo in tako je dana možnost za resničnost Boga, ko
posamezniki idejo Boga priznavamo kot duševno dejstvo. Iz tega sledi, da je presežni
cilj procesa individuacije sebstvo,12 »pri čemer se mora zavest soočiti z nezavednim in
najti ravnotežje med nasprotji – to pa se dogaja na ravni simbolov: Sebstvo je osrednji
simbol, arhetip v nezavednem, ki se uzavešča in s tem človeka pobožuje,« (276).
Za človeka ima velik pomen ozaveščanje nezavednih psihičnih vsebin, kjer gre
za soočanje z lastno identiteto. Jung je opozoril, da nezavednost sebstva pri

12

V psihologiji se pojem sebstvo v najširšem možnem pomenu nanaša na kognitivno reprezentacijo
osebne identitete (Jung v Stets in Burke, 2010). V zvezi z Jungom bomo uporabili izraz sebstvo.
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posamezniku ustvarja moralne konflikte. Ko se konflikti umaknejo iz projekcije,13 ko ni
več mnenje drugih, se človek zave, da je svoj lastni da in ne. Potem se motivira sebstvo
kot enotnost nasprotij in tako posameznik pridobi neposredno izkustvo Božjega. Torej
gre pri procesu individuacije za izpolnitev posameznika, ki povzroči pri zavesti Jaza
nenavadne posledice. Posameznik se poda na pot iskanja smisla, kjer se sooča s svojimi
nezavednimi komponentami. Ko nastopi ozaveščenost, ne pride samo do asimilacije v
obstoječi Jaz, ampak do spremembe osebnosti Jaza. Zavestna celota je pri posamezniku
sestavljena iz uspešne združitve Jaza in Sebstva. Dodajmo še, da se posameznik
zavestno pokori moči nezavednega, ko uresniči individuacijski proces. Vsak od nas ima
svojo izjemno samouresničitev.

2.6 Tillichovo pojmovanje vere
Človekov razum se giblje v okviru končnih odnosov, ko se ukvarja s samim
seboj in svetom. Vse kulturne aktivnosti, s katerimi človek dojema svoj svet in ga
oblikujejo, so po naravi končne, zato niso predmet neomajne skrbi. Razum namreč ne
dopušča svoje umrljivosti, svoje končnosti. Človek okuša pripadanje brezkončnosti, ki
ni del njega ali v njegovi moči. Misel na brezkončno ga zasvoji. Pride do tega, da je
človek v stanju skrbi. Človek je torej končno bitje in človekov razum živi v skrbi.
Zaveda se svoje končnosti. To je njegova glavna skrb, pa tudi vera. Ko je razum poln
skrbi, pride do ekstaze. Razum je ustvarjen prek mej končnosti in okušava prisotnost
vrhunskega, svetega. Brez tega izkustva razum izčrpava sebe in svoje končne vsebine.
Razum je predpostavka vere, a vera je ustvarjanje razuma. Vera kot stanje vrhunske
skrbi je razum v ekstazi. Ne obstaja boj med naravo vere in naravo razuma. Vera in
razum sta v okviru enega z drugim (Tillich 1988, 68). Posameznik lahko razum in vero
doživlja v svojem življenju prek svojega izkustva. Ekstaza razuma se porodi iz
občudovanja Božje zamisli in dela ter posamezniku pomeni luč, ki osvetljuje pot
njegove vere. Pojavi se osredotočenje razuma k veri, ki povzroči zmanjšanje pozornosti
na svet okoli sebe. Govorimo o razumu v ekstazi, kar je ugotovil že Tillich.

13

»Projekcija je […] nezaveden, avtomatičen proces, v katerem se za subjekta nezavedna vsebina prenaša
na objekt, pri čemer je videti, kot da bi pripadala objektu. Projekcija pa izgine v trenutku, ko postane
zavestna, torej takrat, ko se vsebina izkaže za nekaj, kar pripada subjektu,« (Carl GustavJung 1995, 89).
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Poglejmo še ekstazo dejanj in življenja, ki se kaže pri posamezniku kot
obogatitev duhovnega življenja oziroma rasti v veri, življenja v polnosti, vestno
izpolnjevanje obveznosti, požrtvovalnosti, rasti v krepostih in ljubezni do bližnjih.
Svetemu Frančišku je takšna ekstaza pomenila motivacijo za odkrivanje Božje
navzočnosti v življenju ljudi in Cerkve. Drugače bi lahko poimenovali takšno obliko
dejanj in življenja tudi kot duhovnost vsakdanjika.
Ne pozabimo na ekstazo čustev, ki se udejanja z darovanjem talentov in življenja
Njemu ter prehaja v gorečnost in navdušeno ljubezen do Njega. Dogodi se lahko, da
posameznik nima občutenj za svet okoli sebe in je v celoti osredotočen na Njega.
Govorimo o mistiki, ko se posameznik duhovno poglablja v svojo notranjost, v svoja
doživetja v globini duše, kar mu omogoči razsvetljenje duše. Pri tem pripomnimo, da
vera ni v neskladju z razlogom, ampak je razlog pogoj za vero. Iz tega sledi, da je vera
dejanje, v katerem se razlog navdihne za transcendentno. Navdih ne zanika razumnosti,
ampak ga izpolnjuje.
Opozorimo na tesno zvezo med doživljanjem in religioznostjo. Za Tillicha je
ideja svetega najboljši vstop v razumevanje religije in podlaga za filozofijo religije.
Sveto in božansko se naj razlagata v medsebojni povezavi. Nauk o Bogu, ki ne vsebuje
kategorije svetega, ni samo nesvet, je tudi neresničen. Takšen nauk spreminja bogove v
profane objekte, njihovo bivanje naturalizem upravičeno taji. Po drugi strani pa dela
nauk o svetem, ki ga ne razlaga kot območje božjega, sveto za nekaj estetskoemocionalnega. Nauk o Bogu naj razčlenjuje pomen tistega, kar nas brezpogojno
zadeva, in iz tega izvaja pomen pojma Bog ter pojma svetost. Svetost je kakovost
tistega, kar človeka brezpogojno zadeva (Tillich 1956, 251). Pri tem lahko vidimo
preseganje profanosti in prigodnosti. Posamezniku občutje popolne prigodnosti
postavlja vprašanje upravičenosti bivanja zaradi neke vrednosti, ko se njegovo bivanje
potrjuje. Sveto lahko pri posamezniku ukine vse prigodnosti, ko osmišlja bivanje. Kljub
sekularizirani kulturi se pri posameznikih kaže potreba po svetem, po nedoločeni
globini bivanja, ki je del stvarnosti in drugosti, ki nosi s seboj obljubo Drugega.
Posameznikovo iskanje Boga in njegovo iskanje smisla se stikata.
Kot presežna resničnost Bog ne more biti predmet med predmeti. Govorimo
lahko o skrivnostnosti. Ko se podarja skrivnostnost svetega, se opozori, da sveto
presega subjektno-objektno strukturo stvarnosti (251). Posameznikom se lahko Bog
razodeva z iskanjem samim, z mislijo, ki misli več, kakor misli, in je usmerjena v
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neskončnost, in to usmerjenost poskušajo misliti. Pomembno je, da pride do preseganja
mišljenja. S tem se doseže zavedanje, da dejansko mišljenje misli več, kakor misli.
Tillich v svoji Filozofiji religije pravi, da je »religija usmerjenost duha k
brezpogojnemu pomenu; kultura je usmerjenost duha k pogojnim oblikam. Obe se
srečata v njuni usmerjenosti k popolni enosti pomenskih oblik; za kulturo je ta enost
vrhunec, za religijo pa je simbol,« (Tillich 1971, 67). Pojem pomena ali smisla vidi
Tillich v religiji, ki je brezpogojnost, je absolutnost pomena oziroma smisla. Brez nje bi
se vsi pomeni različnih kultur, kakor tudi njihove stvaritve, sesuli. Ne prezrimo dejstva,
da religija daje posameznikom možnost, da iščejo sebe in svojo uresničitev. Z religijo se
pri posameznikih kaže izraz zavesti, da so prek simbolov usmerjeni k neskončnosti.
Nasprotno se zgodi pri nevernih posameznikih, ki govorijo s transcendenco v obliki
občutkov, v ekstazi, kjer velja, da je odsotnost vse. Tillich govori o duhovni skupnosti,
ki je zanj nedvoumna, ko je kultura oblika religije in religija substanca kulture. Tej
enosti, v sodobnem času, ne moremo pritrditi, ker smo priča eksistenčni ločenosti vere
in kulture. Nujno je, da poskušamo najti načine za povezavo vere in kulture, kar nam
lahko omogoči dialog. Predvidevamo, da bi spojitev religije in kulture lahko pomenila
možnost osebne obogatitve oziroma rasti posameznika.
Vsak posameznik se sooča s strahom zaradi svoje končnosti, s strahom, ki ga
spodbujajo občutki izpraznjenosti in celo brezsmiselnosti. Soočen je s strahom krivde in
obsodbe. Za Tillicha naj bi bila izkušnja strahu normalna, ker pripada k sami eksistenci.
Posameznik ima občutje ogroženosti zaradi nebivanja, biološkega propadanja. Boji se
za svoje duhovno življenje, ki ga povzroča nesmiselnost (Tillich 1988, 84).
Posamezniki imamo možnost, da odgovorimo na svojo notranjo izkušnjo. Tako lahko
najdemo pot do vere, ki v svojem jedru ostaja dinamična skrivnost za naš um. Gre za
kognitivno afirmacijo transcendentne narave končni resničnosti. Ne gre zgolj za naš um,
ampak za naš sprejem in predajo veri (7). Kljub temu lahko prihaja do negotovosti in
dvomov, ki jih lahko odpravimo s pomočjo vere. Vera, kot končna skrb, je dejanje
posameznika v celoti, ki je osredotočeno na Njega. Vera lahko zapolnjuje potrebe
sodobnega človeka, kot so potrebe po smislu in identiteti, vrednotah, izkustvu,
srečanju, dialogu ter delitvi, zavesti, dostojanstvu, izvirnosti in neponovljivosti vsake
osebe, uresničenju samega sebe ter povezovanju.
Za Tillicha je vera dejanje posameznika kot celotne osebnosti. Glede na to
dinamika vere predstavlja dinamiko osebnosti. Posameznik se svobodno odloči, da
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verjame. Ampak vera ni samo zgolj naša volja, da verjamemo. Je spoznavna potrditev
transcendentne narave končni resničnosti, česar pa ne dosežemo samo z razumom,
ampak z motivacijo, da sprejmemo in se izročimo (Tillich 1988, 9). Vera je za nas
možnost, je naša končna skrb, je bistvenega pomena in se kaže kot potreba.
Po Tillichu vera prinaša zavest svetega. Pri posamezniku lahko govorimo o
resničnosti vere, ko je prisotna izkušnja svetega (18). Opozorimo, da smo posamezniki
omejena bitja v zvezi z neskončno resničnostjo, zato smo negotovi, čemur pa se ne
moremo popolnoma izogniti.
Tillich ne dvomi, da je dvom vključen v dejanju vere (20). Povezanost med
dvomom in vero lahko predstavimo z dinamičnim konceptom vere. Pri vsakem dejanju
vere je hkrati lahko možnost, da obstaja dvom. V skupnosti verujočih, ki delujejo kot
skladna skupnost, vera izgubi svojo negotovost in ne moremo govoriti o nekem
tveganju v veri. Možnosti za negotovost in dvom ne smemo popolnoma izključiti.
Vera kot končna skrb zahteva pogum posameznika, ki se je svobodno odločil
zanjo. Ko je prisotna negotovost, lahko vera postane dinamična, ko negotovost
priznamo in odpravimo z vero. Zgodi se lahko, da postane vera tudi nedinamična.
Pripomnimo, da za Tillicha vera ni prepričanje oziroma določena stopnja verjetnosti. Ne
gre za dejanje znanja, povezano z negotovostjo. Posameznik je tisti, ki verjame (39).
Gre za naše dejanje vere, za analizo naše življenjske situacije, da se ne izgubimo v
neskončni skrbi.
Končno resničnost lahko opišemo s simboli. Pri veri uporabljamo simbolni jezik,
ko na ta način izrazimo končno skrb. Simbol nam odpira ravni realnosti, ki so brez
simbolov zaprte za nas. Motivira dimenzije in elemente naše notranjosti, ki ustreza
dimenzijam ter elementom naše realnosti. Nesmiselno pa je, da se sprašujemo, ali Bog
obstaja. Boljše je, da postavimo drugačno vprašanje, ali smo zaskrbljeni glede končne
resničnosti.
Tillich vidi, da o končni skrbi pripovedujejo miti kot simboli vere. Miti so lahko
različni, neukročeni kot dobesedne izjave resničnosti in skrhani kot simbolne izjave
resničnosti (46–47). Pri skrhanem mitu gre za zavest, ki se upira mitološkemu svetu, ker
verjame, da gre za odvzetost resnice in moči. To vztrajanje povzroči omejitev končne
resničnosti.
Resnico vere Tillich prikaže v odnosu med vero in razumom. Razum je istoveten
s človečnostjo človeka, po čemer se razlikuje od drugih bitij. On je osnova jezika,
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svobode in ustvarjanja. Vključen je v iskanje za znanjem, v izkustvo umetnosti in
izpolnjevanja moralnih zahtev. Omogoča osrediščenje osebnega življenja in
udejstvovanje v skupnosti. Iz tega sledi, da vera ni neskladna z vrhunsko skrbjo, ki je
pogoj za vero. Če bi bila vera nasprotna razumu, bi vodila k nečlovečnosti človeka.
Razlog za vrhunsko skrb je v človečnosti človeka, po čemer se razlikuje od drugih bitij.
To je osnova za svobodo, jezik in ustvarjalnost posameznika. Samo posameznik, ki ima
razum, je sposoben vrhunske skrbi. Sposoben je, da razlikuje vrhunsko skrb od skrbi, da
razume zapovedi etike in da se zaveda prisotnosti svetega. To je zmožen razum kot
smisel na strukturo uma in stvarnosti, nikakor ne kot razum za tehnični pripomoček.
Razum je predpogoj za vero, kajti vera je dejanje, skozi katero razum ekstatično prihaja
iz sebe. To je nasprotje v odnosu na njihovo bivanje, enega v okviru drugega. Človekov
razum je končen (67). On se pojavlja v okviru končnih odnosov, ko se ukvarja z
univerzumom in s samim človekom. Ne gre za vrhunsko skrb, ampak se razum zaveda
svoje končnosti in poskuša pripadati brezkončnosti, ki ni del njega niti ničesar, kar je v
njegovi moči. Brezkončno ga mora zasvojiti in ko se to dogodi, je to stvar vrhunske
skrbi oziroma vere. Ko je razum zavzet z vrhunsko skrbjo, presega sebe, a je še vedno
končni razum. Ustvarjena je ekstaza, ki ne zmanjšuje razumnosti. Razum je ustvarjen,
ko je povzdignjen prek mej končnosti in izkuša prisotnost vrhunskega, svetega. Brez
takšnega izkustva razum izčrpava sebe in svoje končne vsebine. Na koncu se izpolni z
iracionalnimi in demonskimi vsebinami ter je z njimi razdejan. Ta pot vodi od razuma,
izpolnjenega z vero, prek razuma brez vere do razuma, izpolnjenega z demonskodestruktivno vero. Druga stopnja je samo prehodna, ker ni praznine v duhovnem
življenju, kot je tudi ni v naravi. Razum je predpostavka vere, a vera je ustvarjanje
razuma. Vera kot stanje vrhunske skrbi je razum v ekstazi. Ni boja med naravo vere in
naravo razuma, ampak so eno v okviru drugega (68).
Odtujitev vere in razuma v njih samih ter njihovem medsebojnem odnosu mora
prekoračiti tudi njihova resnična narava in vzpostaviti v okviru dejanskega življenja.
Izkustvo, v katerem se to dogaja, je izkustvo spoznanja. Spoznanje je, v katerem
vrhunska skrb zavzema ljudski um in ustvari združitev, v kateri se vrhunska skrb izraža
v simbolnem delovanju, videnjih in mislih. Kjerkoli se pojavi izkustvo spoznanja, se
vera in razum obnavljata. Njihovi notranji in medsebojni boji so premagani, odtujitev se
nadomesti s pomirjenjem. V takem izkustvu ni mogoč boj med vero in razumom (69–
70).
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Po Tillichu resnica vere ne nasprotuje znanstveni resnici, kajti znanost ostaja
znanost in vera ostaja vera. Gre za različna iskanja (73).
Tillich vidi, da nam religija omogoča izkušnjo svetega, to je nečesa, kar je
nedotakljivo. Navdaja nas s strahospoštovanjem, ki je poslednji smisel in vir najvišjega
poguma. Sveto je kot izpolnjena, celo najvišja skrb za celoto bivajočega. Zanj je sveto
kot najvišje, ki je onstran vseh utelesitev, in religiozni simboli so le še simboli svetega.
Posamezniki izkusimo sveto na dva načina: kot danost in kot zahtevo. Če se sveto
razume kot zahteva ali kot svetost najstva oziroma etičnosti, gre za eshatološko religijo,
ki jo predstavlja prerok (Hedžet Toth 2010, 571). Gremo po življenjski poti s svojimi
nagnjenji in konkretnimi izkušnjami, ki potekajo na meji, ki je pravo ter plodno mesto
spoznanja. Pojem meje pomeni simbol za naš celotni osebni in duhovni razvoj.
Motivirani smo, da iščemo smisel, ki je drugačen, kot ga imamo danes (Tillich 1969,
128). Gre za globino iskanja tega, kar človek je in kar smo, za iskanje, utemeljeno z
bitjo samo, in ko se vprašamo po biti sami. Za nas to vključuje kaj presežnega,
metafizičnega, torej iskanje svetega, absolutnega.
Vprašanje po smislu ni razumljeno kot eno izmed mnogih vprašanj, temveč je
vprašanje, ki je po Tillichu univerzalno že zaradi tega, ker vključuje vprašanje »po
smislu biti« (Tillich 1964, 22). Strah pred izgubo smisla je v nas močan in ga lahko
primerjamo s strahom pred smrtjo. »Človek ima svojo bit le, kadar ustvarja smisel,
kadar živi v smislu: praktično v smislu prava, nravnosti, države, v teoretičnem smislu
gledanja, znanosti, umetnosti. Takšno življenje v smislu pa je utemeljeno v svobodi, v
možnosti, da se smisel doseže, ali pa, da se izgubi. In ta možnost je dvojna možnost, ki
je v vsakem človeku. In možnost, da človek izgubi svojo bit, da zgreši smisel, katerega
ima bit, je tista, ki najgloblje ustvarja strah pred življenjem. Ta možnost se izraža v
zadnjem, sebe in vse drugo pod vprašaj postavljajočem se vprašanju po smislu nasploh.
Gledanje v fascinantno in demonično breztemeljnost absolutne nesmiselnosti življenja,
to je človekov položaj in zato tudi položaj modernega človeka,« (23).
Postavimo si lahko vprašanje, kako smo motivirani v takšnem položaju, če
skušamo biti ustvarjalni. Tillich nas motivira na način, da tesnobo spremenimo v strah
in ker tesnoba nima predmeta, ji ni mogoče priti do dna. Strah ima predmet, ampak ker
smo pogumni, lahko vsak strah obvladamo (23). Pogum kot presežno je etični pojem, ki
sega na vsa področja našega bivanja, njegove korenine so globoko v naši biti, torej gre
za pogum, ki je obravnavan ontološko. Pogum nam lahko pokaže, kaj je bilo. S tem
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motiviramo počutje, ki nam pokaže, kaj je pogum. Dodajmo, da je Tillich uporabil
metodo korelacije, ko je razlagal vsebino krščanske vere z eksistencialnimi vprašanji in
teološkimi odgovori v medsebojni soodvisnosti.
S smislom je povezano sveto. Sprašujemo se, kaj sveto sploh pomeni. Smo na
poti iskanja in smo motivirani za odkrivanje svetega. Torej, kot smo že omenili:
»Religija nam omogoča izkušnjo svetega, nečesa, kar je nedotakljivo, kar nas navdaja s
strahospoštovanjem, kar je poslednji smisel, vir najvišjega poguma,« (42). Navzočnost
svetega pomeni nekaj božanskega, kar se nas brezpogojno tiče in za kar smo motivirani,
da ohranjamo. Bivanje je izpolnjeno s smislom, ko njegovo globino dojamemo kot
nekaj svetega. »Pot za popolno doseganje te svetosti ni nič končnega, toda samo s
končnostjo je vsakomur dano, da si prizadeva za ustvarjalno možnost svetega, ki
življenju kot najvišjemu izrazu biti z vsem priznava svetost,« (Hedžet Tóth 2010, 583).
Ko priznamo to svetost, nam je dana možnost za življenje v svetu, da povsod v svetu
bivamo kot doma. Vsekakor gre za Tillichovo spodbudo za takšno bivanje. Ko se
odločimo za vero, lahko prihaja do dvoma, ki ga premagamo s pogumom. Pogum ne
zanika dvoma. Takrat smo motivirani, da se soočimo s svojo končnostjo, ki je za nas
skrb vzbujajoča. Pogum nas motivira h končni skrbi, ki nam daje globino, smer in
enotnost vseh drugih skrbi. Postajamo celovita osebnost, ko smo motivirani za
povezovanje vere in svojega življenja.

Tillich govori o religiji kot o tistem, kar »nazadnje zadeva človeka«, kar je zanj
»poslednja skrb«. Po njegovem nas religija motivira, da si lahko odgovorimo na zadnja
vprašanja svojega življenja. Po tem imamo možnost, da udejanjimo smisel svojega
življenja.

2.7 Osebna rast odraslih v Cerkvi
»Laiki, ki se stalno ali začasno posvetijo posebni službi Cerkve, so dolžni
pridobiti si primerno izobrazbo, ki se zahteva za pravilno opravljanje njihove službe, in
da to službo vestno, požrtvovalno in marljivo spolnjujejo,« (ZCP 231). »Potrebujejo in
si zaslužijo oblikovanje visokih standardov, učinkovitih metod in celostnih ciljev.
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Učinkovite fomacijske metode nagovorijo celotno osebo: emocijo (čustva), domišljijo,
voljo, srce in duha,« (Perše 2011, 167). Za uresničitev navedenega je potrebno
sodelovanje med škofijskim in akademskimi ustanovami. Izobraževanje omogoča
laikom osebno rast na štirih področjih:
– človeškem (osebnem);
– duhovnem;
– umskem (intelektualnem);
– pastoralnem (168). K tem področjem nas usmerjajo smernice ameriške
škofovske konference (Co-Workers in the Vineyard of the Lord 2005), ki se opirajo na
papeževe smernice.
Pri človekovem oblikovanju14 se razvijajo človeške kvalitete in značaj za zdravo
ter uravnoteženo osebnost, kar lahko dosežemo v osebnem stiku z zgledno krščansko
osebo, torej v malih skupinah znotraj formacijskih programov.
Duhovno oblikovanje15 spodbuja posameznika k svetosti, k želji po živeti vezi z
Bogom oziroma k dnevni rasti v ljubezni do Njega in bližnjega. Do resnične
spreobrnitve, do osebnega srečanja s Kristusom, pomaga posameznikom duhovno
oblikovanje, da sprejmejo Božji milostni dar, ki jim je dan, in razvijajo prejete sadove v
svojem življenju. Gre za dinamično duhovno rast, za nenehno spreobračanje.
Intelektualno izobraževanje je danes potrebno zaradi izziva nove evangelizacije.
Pri izobraževanju so upoštevana merila:
– usposobljenost, da bodo lahko pričevali o veri in rasli v živi pripadnosti
Cerkvi;
– priprava na posebne naloge cerkvene službe;
– usposobljenost za razumevanje različnih okoliščin za primerno inkulturacijo
evangelija;
– znanje o tehniki komuniciranja, vodenja srečanj, svetovanja ipd. (169).

14

K elementom človeškega oblikovanja uvrščamo: osnovno razumevanje svoje osebnosti in osebnosti
drugih, psihološko zrelost, obvladovanje spolnosti, sposobnost vzpostavljanja stikov z drugimi, potrebno
fizično zdravje, prepoznavanje karizem (darov) pri sebi in drugih, razumevanje poslanstva človeške
družine, sposobnost učenja in kritičnosti, spoštovanje (vrednotenje) rasnih, etničnih in kulturnih razlik,
spoštovanje dostojanstva človeške osebe, krščanske kreposti ipd.
15
Elementi duhovnega oblikovanja: živa zveza s Kristusom, Božja beseda in liturgija (zlasti zakramenti),
zavest greha, Marijanska duhovnost, ljubezen do Cerkve, češčenje evharistije, ekumenski duh …
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Glede na okoliščine in potrebe študijske programe dopolnimo z drugimi disciplinami.
Pri učenju odraslih uporabljamo različne učne metode in upoštevamo izkušnje
udeležencev.
S pastoralnim oblikovanjem posredujemo znanje in spretnosti, ki so potrebne pri
opravljanju pastoralne službe.
Vsi štirje elementi oblikovanja predstavljajo celoto pri posameznikovi osebni
rasti. Podrobneje bomo o tem spregovorili v šestem in sedmem poglavju.

Osebnostno lahko rastemo, ko smo motivirani in usmerjeni k nekemu cilju.
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3. MOTIVACIJA ODRASLIH

Danes se lahko vprašamo, kaj je motivacija odraslih. Motivacija je hotenje, da
človek deluje. Motivacijo pojmuje kot usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem
s pomočjo njegovih motivov. Torej je motivacija spodbujanje motivov na podlagi
človekovih potreb. Uspešnost posameznika je odvisna od njegovega znanja,
usposobljenosti in njegovih psihofizičnih ter spoznavnih sposobnosti, da uresniči cilje,
ki si jih je zastavil (Uhan 2000, 11). Motiviranost posameznika je tisti dejavnik, ki vodi
do uresničitve zastavljenega cilja. Motivi spodbujajo radovednost in zanimanje
posameznikov ob zastavljenih realnih ciljih. Posameznik si prizadeva, da doseže cilj, ki
si ga je zadal.
Motivacija je:
– občutena oziroma doživljena napetost, ki nas usmerja k ciljnemu objektu,
– notranji proces, ki vpliva na vztrajnost in intenzivnost našega vedenja,
– specifična potreba, želja oziroma hotenje, ki nas spodbuja (Kobal Grum in
Musek 2009, 15–16).
Podobno opredelitev motivacije sta podala Petri in Govern: motivacija je
psihološki proces, ki se nanaša na vedenja, čustva, misli, stališča, pojmovanja,
prepričanja … Pri tem smo pozorni na vzroke in namene vedenja. Iz tega sledi, da je
motivacija psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje (2004). Motivacija je
stanje, ki sproži aktivnost pri posamezniku. K aktivnosti usmerjajo posameznika
notranji dejavniki, ki hkrati določajo način za doseganje določenega cilja. Gre za
posameznikove motive, tako organske kot psihološke dejavnike, ki usmerjajo človekovo
dejavnost in procese. Ko se zavedamo potreb, smo usmerjeni k njihovemu
zadovoljevanju, zato pride do motivacijske dejavnosti, torej do motivacije.
V nadaljevanju nas bo zanimala motivacija na področju izobraževanja odraslih.
Pri izobraževanju odraslih se motivacija pojavlja kot zunanja in tudi kot notranja
motivacija.
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3.1 Zunanja motivacija odraslih
Zunanja motivacija nastopi takrat, ko se učimo zaradi zunanjih posledic. Gre za
spodbude, ki izhajajo iz okolja, oziroma so v okolju nastali razlogi, na podlagi katerih
začnemo ali vztrajamo v določeni dejavnosti (Reeve 2001, 119).
Primer zunanje motivacije je tridentinska župnija. Na tridentinskem koncilu
(1545–1563) so pastoralni vidiki prevladali nad gospodarskimi, ko so poudarili pomen
škofovske pastoralne vodstvene službe: izobraževanje klera in ustanavljanje semenišč
ter uveljavitev novih predpisov za dostop k posvečenju. Zakrament mašniškega
posvečenja je dvignil župnika nad laika po hierarhični lestvici, postavljeni od Boga.
Župnik je dajal pobude, ki so jih izvajali župljani v župniji. Župnija je bila takrat
središče verskega, zakramentalnega, kulturnega in javnega življenja. Gre za odsev
kulture tedanjega časa glede na način dela in razumevanja potreb (Perše 2011, 31–33).
Običajno zunanja motivacija ni trajna. Dejavnost preneha, ko vir zunanje
podkrepitve izgine (Marentič–Požarnik 2000, 319). Zunanja motivacija je motiv v rokah
učitelja, katerega temeljna naloga je pospeševanje notranje motivacije.
Zunanja motivacija skupaj z notranjo omogoča doseganje ciljev, ki predstavljajo
izid ali dosežek, ki ga skuša doseči posameznik.

3.2 Notranja motivacija odraslih
Za notranjo motivacijo lahko rečemo, da je samomotivacija, pri čemer
posameznik uporabi modrost, ki mu pove, kaj delati, in znanje, da ve, kaj narediti.
Samomotivacija pri posamezniku nastopi takrat, ko stori to, kar si v duhu zamisli, in
nato deluje v tej smeri (Dermastja 2009, 8). Notranjo motivacijo spodbujajo
radovednost, želja in zanimanje. Gre za probleme, s katerimi se srečamo in skušamo
rešiti izzive. Najčistejša oblika notranje motivacije je takrat, ko smo motivirani zaradi
interesa za določeno stvar. Interes pomaga odraslemu, da tudi težavne in neprijetne
dejavnosti opravlja z lahkoto ter veseljem (Marentič–Požarnik 2000, 32). Rešitev
problemov omogoča odraslemu osebno zadoščenje in je istočasno njegova notranja
nagrada. Pri motivaciji za izobraževanje odraslih gre za motive samouresničevanja in
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težnjo ljudi, da svoje potencialne sposobnosti izrazijo ter tako neprestano napredujejo.
Na ta način odrasli poskrbijo za vsestranski razvoj svoje osebnosti.
Notranja motivacija je želena v župniji po drugem vatikanskem cerkvenem
zboru, ki vidi župnijo kot skupnost malih občestev (PZ 426), kot so biblična, zakonska,
študentska, pevska občestva ipd. (PZ 89, 90), kjer gre za aktivno sodelovanje vsakega
posameznika, za sprejetost in povezanost med seboj. Tudi drugi vatikanski cerkveni
zbor je želel odgovoriti na potrebe posameznika v času, v katerem živi. Biblične
skupine, njihove potrebe in notranjo motivacijo bomo predstavili v šestem ter sedmem
poglavju na reprezentativnem vzorcu. Primerjava med župnijo po drugem vatikanskem
cerkvenem zboru in tridentinsko župnijo nam poda drugačno podobo župnije.
Na sekularnem področju je notranja motivacija za učenje in izobraževanje
samoumevna, to nam povedo ugotovitve v raziskovalnem poročilu Motivacija odraslih
za izobraževanje, kjer so vprašani odrasli dajali v povprečju najvišje ocene navedbam, s
katerimi označujemo notranjo motiviranost pri učenju (Radovan 2001, 92).
Za vsestranski razvoj svoje osebnosti odrasli poskrbimo s svojim vedenjem.
Vedenje je motivirano, ko ga spodbujajo potrebe, in je usmerjeno k ciljem, ki jih odrasli
skušamo doseči. Gre za motiv, pri katerem pa lahko delujejo tudi čustva. Zgodi se
lahko, da se odrasli motivov ne zavedamo, torej delujemo z nezavedno motivacijo, da bi
uresničili zadovoljitev svojih potreb. Potreba pri odraslih je stanje neravnovesja v
organizmu, katere povzročitelj je določen primanjkljaj. Ko se zavemo primanjkljaja,
sledita napetost in težnja po zadovoljitvi potrebe. Zavedanje primanjkljaja postaja
jasnejše in povzroča večanje vzburjenja. Za zadovoljitev potrebe se s svojo dejavnostjo
usmerimo k ustreznim motivacijskim ciljem, ki nas vodijo k zadovoljitvi potrebe. Ko
dosežemo cilj, ki smo si ga zadali, nismo zadovoljni, ker se spet pojavi višja potreba in
z njo višji cilj in ko dosežemo tudi ta cilj, se spet vse nadaljuje. »Motivi za učenje in
izobraževanje tako pogosto izhajajo iz njih samih,« (Findeisen 2013, 44). Učijo se, ker
želijo pridobiti znanje, želijo razumeti in po tem živeti.
Za Decija in Ryana je »notranja motivacija naravna težnja iskanja in osvajanja
izzivov, ko sledimo osebnim interesom in urimo sposobnosti,« (Deci in Ryan 1985). Po
Raffiniju je notranja motivacija »to, kar nas motivira, da nekaj naredimo, kadar nam ni
treba ničesar storiti,« (Raffini 2003, 3). Na samoodločenost po Deciju in Ryanu smo
opozorili v prvem poglavju, kajti odrasli smo motivirani za zadovoljitev bioloških
potreb, nato pa se pojavijo višje potrebe, med katerimi najdemo tudi potrebo po veri.
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Shinn našteje tri načine, da lahko pridejo posamezniki do primerne motivacije za
svojo vero:
1. Imeti morajo neki cilj ali smoter, ki ga določijo in se osredotočijo na to, da ga
dosežejo.
2. Pripravljeni morajo biti, da prevzamejo tveganje, kajti v veri je vedno
določena količina tveganja, a brez vere ni mogoče doseči ničesar.
3. Začeti morajo z delom, a vera ni nadomestilo za delo. Vera, podprta z našim
delovanjem, ne pozna strahu in zavrača vsak obup (Shinn 2003, 175). Potreba za
religiozno izobraževanje pripelje posameznika do položaja, ko jo mora
zadovoljiti.
»Motivacijo ponavadi opredelimo kot notranje stanje, ki zbuja, usmerja in
vzdržuje vedenje. Motivacija, ki izvira iz dejavnikov, kot so interes ali radovednost, je
notranja motivacija,« (Woolfolk 2002, 318; 320). Spodbujanje radovednosti in dajanje
občutka kompetentnosti pri odraslih povečujeta notranjo motivacijo. Odrasli imajo
notranjo potrebo po učenju in se sprašujejo o človekovem smislu bivanja, življenja ter
nehanja.
Pri učenju odraslih je notranja motivacija bolj v ospredju kot zunanja, ko odrasli
pristopamo k učenju na problemski način. Odrasli smo pripravljeni za učenje na podlagi
izkušenj, ki jih že imamo. Te izkušnje so naš vir za nadaljnje učenje. Ob učenju
razvijamo svojo samopodobo (Knowles, Holton in Swanson 2005). Izkušnje nas
notranje motivirajo.
Na motivacijo vpliva samoučinkovitost skozi zastavljene cilje. Raziskave
kažejo, da močan občutek samoučinkovitosti podpira motivacijo tudi takrat, ko je
prepričanje o učinkovitosti nerealistično močno. Optimizem motivira pri doseganju
ciljev (Flammer 1995, 66). Cilji motivirajo tako, da si posamezniki prizadevamo
zmanjšati neskladje med tem, kjer trenutno smo, in tem, kar želimo doseči.
»Notranja motivacija krepi vlogo posameznika kot osebnosti in je odločilna za
vztrajnost. Visoke in dolgoročne cilje dosega človek samo z notranjo motivacijo,« (Snoj
2003, 212). Pri posamezniku se izraža kot posledica lastnega prepričanja. Vsako
človekovo dejanje ima notranjo motivacijo oziroma notranji vzrok. Izvir dejanja so naše
misli. Porajajo se želja, misel, podoba, nato sledita odločitev in dejanje.
Visoka stopnja notranje motivacije aktivira močno zanimanje in vključenost v
delo, ki ob popolnem ujemanju težavnosti naloge ter sposobnosti posameznika daje
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možnost, da ljudje izkusimo stanje zanosa (Csikzentmihalyi 1975). Pri tem pride do
zlitja naloge, ki smo si jo zadali, in naših sposobnosti. Tudi udeleženci bibličnih skupin
odraslih v Nadškofiji Maribor izkušajo stanje zanosa oziroma gorečnosti, ko si postavijo
program dela, ki ga želijo uresničiti.
Zanos je celosten občutek, da bo naš dosežek sijajen, ob tem pa doživljamo
zanesenost, ki se kaže kot posebno zavestno stanje. Csikzentmihalyi ugotavlja, da gre za
»stanje optimalnega doživljanja. Dejavnosti zanosa počnemo zaradi njih samih, in ne
zaradi zunanjih nagrad,« (1990). Občutimo torej zadovoljstvo pri izvajanju dejavnosti.
Zanima nas tudi izvajanje dejavnosti udeležencev bibličnih skupin odraslih v Nadškofiji
Maribor, kar bomo prikazali v sedmem poglavju.
V zanosu je posameznik popolnoma usmerjen na aktivnost, dobi takojšnjo
povratno informacijo, ukrepa spontano in je popolnoma povezan z dejavnostjo (Wu, Lin
in Lin, 2011). Posameznik nadzoruje svoje početje in hkrati deluje.
Kowal in Fortier (2000) sta prikazala zanos kot pozitivno čustveno posledico
samoodločenosti, ene izmed celostnih in empirično podprtih teorij motivacije, ki daje
poudarek posameznikovi naravni težnji k aktivnemu delovanju ter psihološki rasti. Po
njunem posameznik pri aktivnem delovanju psihološko raste, ko pridobiva nova znanja
za uresničitev cilja, ki si ga je zastavil. Podobno predvidevamo za udeležence bibličnih
skupin odraslih v Nadškofiji Maribor.
Stanje zanosa je povezano z notranjo motivacijo, je uživanje in je na trenutke
povezano z občutji spremenjenosti zavestnega doživljanja ter doživljanja časa (Musek
2007, 316). Ko smo v zanosu, delujemo sproščeno in ne pomislimo, da bi bili neaktivni.
Za doživljanje zanosa, ki je stalnica, so potrebni razvoj in nova znanja, kajti
posameznik ne more dolgo doživljati popolnega izkustva pri izvajanju dejavnosti iste
zahtevnosti. Če ne pride do spremembe aktivnosti, nam je dolgčas ali preidemo v
frustracijo. K razvijanju sposobnosti, ki nam bodo dale možnost ponovitev doživljanja
zanosa, nas privedeta zdolgočasenost ali frustracija (Csikszentmihalyi 1991). Do zanosa
pridemo na področju popolnega izkustva, ki je med področjem udobja, ko smo
zdolgočaseni, in med področjem stresa, ko smo frustrirani ter željni novih znanj, ki nam
bodo dala možnost za novo doseganje ravnotežja in doživljanja zanosa. Želja po novih
znanjih se kaže pri udeležencih bibličnih skupin odraslih.
Stanje zanosa, kot pozitivno povezanost med motivacijo in vključenostjo v
delovanje, z osredotočenjem na cilj, so potrdile raziskave (Csikszentmihalyi in LeFevre
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1989; Kowal in Fortier 2000; Jackson in Hanin 2000). Pri spodbujanju zanosa je
dejavnik notranja motivacija.
Notranje motivirani posamezniki opravljajo aktivnosti, ki se jim zdijo zanimive
in so jim v veselje, pa tudi tiste, za katere vedo, da so v njihovi pristojnosti izvajanja,
kar jim daje možnost, da so pri izvajanju odločni (Keller in Bless 2008). Gre za notranjo
motivacijo kot izkustveno stanje, ki izhaja iz jasno zastavljenih ciljev in hkratnih
takojšnjih povratnih informacij. Govorimo o zanosu. Na zanos oziroma gorečnost
bomo pozorni pri udeležencih bibličnih skupin odraslih v študiji primera v sedmem
poglavju.
Biblična skupina odraslih Ravne na Koroškem, v Nadškofiji Maribor, ki deluje
že dvajset let, ima tudi udeležence, ki delujejo v skupini vsa leta. So motivirani, da
poglabljajo Božjo besedo, kar dokazujejo s svojo vztrajnostjo, ko se, skoraj redno,
udeležujejo srečanj skupine. Spoznavajo, da duhovno rastejo. Pomembna se jim zdi
pripadnost skupini. V skupini imajo tudi udeleženca, ki je dober poznavalec Svetega
pisma in ga razlaga z ljubeznijo do Jezusa Kristusa ter njih. Udeleženci imenovane
skupine vestno prebirajo izbrane odlomke Svetega pisma že doma, zato zlahka
sodelujejo v vodenem razgovoru ob voditeljici, ki je usposobljena za biblicistične
razlage. Voditeljica zna presegati dvome udeležencev, ko gledajo na Božje s človeškimi
očmi. Vsako srečanje je posebno doživetje, vsakoletne postne vaje in izlet z obiskom
svete maše pa doživetja poglabljajo (Prikeržnik 2014, 7). Pri udeležencih, ki so
motivirani za svoje delovanje v biblični skupini dvajset let, govorimo o zanosu oziroma
gorečnosti, ko imajo jasno zastavljen cilj v svoji hoji za Kristusom. Drug z drugim
delijo bogastvo Božje besede, ki jih nagovarja, in se z njeno pomočjo medsebojno
opogumljajo za vsakdanje življenje.
Zanos kot psihično stanje prikazuje devet elementov oziroma dimenzij zanosa
(Marsh in Jackson 1999; Martin in Jackson 2008): ravnovesje med izzivom in
sposobnostmi, zlitje z izvedbo, jasnost ciljev, nedvoumnost povratnih informacij,
popolna osredotočenost, občutek nadzora, izguba samozavedanja, spremenjeno
doživljanje časa, avtoteličnost izkušnje,16 ki kažejo na dejavnike, ki so povezani z
notranjim izkustvom ter zunanjim okoljem, vključujoč dinamično povezavo in
interakcijo med nalogo ter motivacijo posameznika, pa tudi sposobnostmi (Chen,
16

Avtotelično izkušnjo ima posameznik z močno težnjo po iskanju notranje motivacije in z zanosom v
svojih vsakodnevnih aktivnostih (Asakawa Kiyoshi 2004, 123––154).
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Wigand in Nilan 1999). Popolna osredotočenost je še vedno glavni kazalnik stanja
zanosa, s katerim je močno povezana notranja motivacija, ki jo imajo udeleženci
bibličnih skupin, kar bomo še predstavili v sedmem poglavju. Notranjo motivacijo
dodatno okrepi dobro zastavljen izobraževalni proces ob želji po poglobljenem
krščanskem življenju, ki pri udeležencih bibličnih skupin odraslih nedvomno obstaja.
O zanosu, torej o popolni osredotočenosti in notranji motivaciji, lahko govorimo
pri udeležencih biblične skupine na Ravnah na Koroškem, kjer se jih je Božja beseda še
posebej dotaknila na vsakoletnih duhovnih vajah v tišini, kjer je vsak udeleženec sam s
sabo in z Jezusom, svoje občutke pa podelijo v skupini. Božja beseda jih uči, vzgaja,
dviga v potrtosti in malodušju, jih tolaži v žalosti, jih uči ponižnosti ter ljubezni do sebe
in vseh ljudi, poglablja njihovo vero ter jim kaže pot, kako postati boljši človek in boljši
kristjan. Spoznavajo, da se jim Božja beseda nikoli ne bo do konca razodela, zato bodo
še sodelovali na srečanjih biblične skupine, ki jim pomaga vztrajati na pravi poti (7–8).
Božjo besedo poslušajo, jo želijo razumeti in po njej živeti, kar udejanjajo s pomočjo
Svetega pisma, ki je njihov sopotnik.
Podobno je o svojem zanosu oziroma gorečnosti spregovoril udeleženec biblične
skupine v Celju: »Lahko rečem, da Božjo besedo poslušam že od malih nog, pa vendar
je nisem slišal do svojega štiridesetega leta. Prav tako, kot je rekel nekdo na enem od
naših srečanj, da je bilo, kot da ni hotel slišati. Ker tudi jaz Božje besede nisem razumel,
je v svojem življenju nisem mogel upoštevati in se po njej ravnati. Hrepenel sem po
sreči, ki sem si jo po svoje predstavljal, vendar sem se počutil vedno bolj praznega in
bednega. Sedaj pa vedno bolj spoznavam, da prave sreče brez Boga ni, in pri tem mi
zelo pomaga naša biblična skupina.« Iz povedanega je razvidna motivacija udeleženca z
osredotočenostjo na Božjo besedo, pri čemer so mu v pomoč ostali udeleženci biblične
skupine.
Pri udeležencih biblične skupine je motivacija središčni dejavnik izobraževanja,
kajti tisti, ki so motivirani, z njim začnejo. Izobražujejo se, ko berejo, poslušajo,
sprašujejo, razmišljajo, primerjajo, doživljajo in pri izobraževanju vztrajajo, dokler ne
dosežejo zastavljenega cilja. Gre za izobraževanje, za katerega so se odločili in ga
izbrali. O motiviranosti v procesu izobraževanja so Ryan, Williams, Patrick in Deci
podali naslednje:
– izobraževanje in znanje sta pomembni vrednoti znotraj vrednotnega sistema
udeleženca,
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– zanima jih vse, kar je povezano z izobraževanjem,
– želijo napredovati v znanju oziroma izobraževalni kompetentnosti,
– menijo, da lahko kompetentno sodelujejo v procesu izobraževanja,
– trenutni izobraževalni uspehi in neuspehi jih motivirajo pri vztrajanju pri
aktivni udeležbi v procesu učenja, da dosežejo zastavljeni cilj (Ryan in drugi 2009).
Predpostavljamo, da so voditelji bibličnih skupin strokovno kompetentni za motiviranje
udeležencev bibličnih skupin, ko prepoznavajo njihove razvojne potrebe, izkušnje in
stopnjo zmožnosti. Zraven ožjega strokovnega in didaktičnega znanja uporabljajo
motivacijske strategije za motivirano vedenje. Predvidevamo, da bomo pridobili
odgovor na to v sedmem poglavju.

3.3 Hoja za Kristusom
Notranja motivacija odraslega človeka po religioznem izobraževanju se kaže v
hoji za Kristusom, kar je razvidno tudi iz Sklepnega dokumenta Plenarnega zbora
Cerkve na Slovenskem: »Kateheza kot celostno uvajanje v krščanstvo je specifična
naloga Cerkve pri pastorali odraslih, mladine in otrok, ki omogoča pristno življenje v
hoji za Kristusom, s poudarkom na njegovi osebi. Dejansko gre za poznavanje vere in
za življenje po veri, tako da ves človek v svojih najglobljih izkušnjah čuti, da ga je
prekvasila Božja Beseda. Kristusov učenec bo z njeno pomočjo prevzel naloge svojega
krsta in izpovedal vero z iskrenim srcem,« (Izberi življenje 2002, 135). Gre za osebni
odnos z Jezusom Kristusom, ki našemu bivanju daje motivacijo.
Opiramo se na Božjo besedo in verujemo. Človek zaupa Bogu in se v predanosti
odpre njegovemu skrivnostnemu vodstvu. Strle piše o tem tako: »Vera je celostni
človekov odgovor na odrešenjsko besedo Boga samega. V celoti tega človeškega
dejanja pa odkrivamo naslednje vidike: spoznanje, torej priznanje odrešenjskega
božjega dejanja v zgodovini; zaupanje Bogu; poslušnost in podreditev Njegovi besedi.
Pridružujeta se tudi življenjsko občestvo z Bogom že zdaj na svetu ter eshatološka
usmerjenost eksistence. V Svetem pismu imamo Staro in Novo zavezo. V Stari zavezi je
poudarjen vidik zaupanja, v Novi zavezi pa spoznavno priznavajoči vidik (zlasti pri
Janezovem evangeliju),« (1988, 7). V Stari zavezi je človek spoznal potrebo, da se je
spreobrnil in sprejel vero v enega Boga. Danes je potrebno, da se človek spreobrne, da
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sploh veruje v kakšnega Boga. Pri tem je pomemben človekov celoten osebni odnos
zaupanja Bogu in njegovi Besedi. V Svetem pismu se vera vedno opira na razodevanje
Boga. Ta Bog odrešenjsko posega v človeško zgodovino. To odrešenjsko poseganje pa
se v Novi zavezi uresniči z Jezusom Kristusom.
O doživljanju Božjega dotika je spregovoril udeleženec na bibličnem srečanju z
ostalimi udeleženci. V planinah, v samoti, je ob srečanju drobnega ptička spoznal, da je
tako krhek kot on. Pomislil je, da bi lahko Bog v trenutku pokončal oba in izbrisal vso
Zemljo. Vendar tega ni storil, saj ju je ustvaril. Boli ga, kar ljudje počnemo, a nas kljub
temu ljubi. Do nas je usmiljen. Hoče nas rešiti s šepetom in znamenji. Želi, da imamo
srce kot On in ljubezen, ki je več kot življenje samo, dar, ki je večen in ne usahne. Bog,
Jezus Kristus, je luč, ki prežene temo, in ni ga več, ki ne bi videl (Fekonja 2009, 11).
Udeleženec bibličnega srečanja je prikazal svoje doživetje in hojo za Kristusom.
»Poslušnost v veri, ki je bila izražena že v Stari zavezi, pomeni svobodno se
prepustiti poslušani besedi, ker za njeno resničnost jamči Bog, ki je resnica sama.
Človek ob razodetju Boga poskuša spoznavati Boga v njegovi skrivnosti, a to mora
storiti tako, da se v celoti nasloni na Boga. Vendar samo Bog ve, koliko je posamezni
človek veren. To, koliko je nekdo veren, lahko kaže tudi s svojimi dejanji do
sočloveka,« (KKC 144). To velja toliko bolj, ker nihče ne more verovati sam zase. Vero
prejmemo drug od drugega. Vsak posameznik posreduje vero tudi drugim. Vera je
osebnostno dejanje. Je svoboden odgovor posameznika na pobudo razodevajočega se
Boga. Nihče si ni dal vere sam, kakor si nihče ni dal sam življenja. Naša ljubezen do
Jezusa in ljudi nas priganja, da govorimo drugemu o svoji veri. Vsak verujoči je torej
kakor člen v veliki verigi verujočih. Ne moremo verovati, ne da bi nas nosila vera
drugih, in s svojo vero prispevati k nošenju vere drugih. Prvi člani so bili osebno
poklicani, da so rastli v občestvu. Človek je družbeno bitje, saj živi v odnosih do drugih
in razvija svoje darove. Vsak član družbe sprejema od drugih in hkrati drugim tudi daje.
Vero v Boga širimo z oznanjevanjem tistim, ki je še niso našli in čutijo, da jo
potrebujejo.
Posamezniki smo v hoji za njegovo veličino, ki se bo uresničila v prihodnosti in
h kateri teže vse osebnostne silnice iz preteklosti skozi sedanjost, obrnjeni k tej veličini,
ki usmerja ter motivira naše prizadevanje za boljše življenje. Najvišji vzpon v
transcendenco je človeštvo doseglo v tistem, ki sam sebe imenuje Sina človekovega.
»Človeštvo ne more v svojih nravnih odrešenjskih prizadevanjih napredovati brez
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živega vzora in začetnika,« (Trstenjak 1992, 27). Povedal nam je: »Jaz sem pot, resnica
in življenje,« (Jn 14, 6).
Posamezniki želimo spoznati Njega. Smo pred težko nalogo. Najprej
spoznavamo sami sebe, ko smo dobesedno pogreznjeni sami vase. Spoznavamo tudi
druge, ki jih lahko spoznamo toliko, kolikor podoživimo sebe in svoje doživljaje.
»Kadar opazujemo druge ljudi in razumevamo njihovo osebnost z njihovimi doživljanji,
takrat pri tem nehote in deloma celo podzavestno podoživljamo tudi sami sebe in svoja
doživetja,« (Trstenjak 1992, 44). Odpiramo pot do bližnjega. Tako odpiramo tudi pot do
Njega, ki gre prek nas, kakor tudi pot do nas vodi prek Njega, prek osebnega odnosa.
Spoznavamo sebe in druge ljudi, pri čemer se soočamo s svojim življenjem.
Motivirani smo, da usmerjamo sami sebe. »Iskanje in hrepenenje po trajnem olajšanju
ter sprostitvi pomeni za modernega človeka navadno dolgo, dolgo pot, ki ga vodi v
napačno smer in mu prinaša nova razočaranja, preden pride do zaželenega cilja, če ga
sploh kdaj najde in doseže,« (75). Znajdemo se lahko v čustvovanju, smo ranljivi in
zahtevni, ne napolnimo se z osebnim zadoščenjem. Zgodi se nam, da lahko pozabimo,
da je od naših lastnih čustev odvisno naše osebno zadoščenje. Na nas je, da se s
svobodno voljo odločimo za pot, na kateri nas usmerja in motivira On.
Ko se odločamo, nam lahko manjka moči. Strah nas je odgovornosti. Težko
sprejemamo tveganje. Pri tem pozabljamo, da smo resnično osebno svobodni, ko se po
svoji vesti odločamo brez strahu.
Iščemo smisel življenja. Naš cilj in z njim smisel življenja je v tem, da
postanemo srečni. Postavlja se nam vprašanje, v čem vidimo srečo, v čem vidimo
smisel in končni cilj svojega življenja. Dobimo lahko različne odgovore. Velja: »Človek
je bitje, ki teži za smislom svojega življenja; njegovo srce pa ne more biti potešeno in
srečno, če tega smisla ne doseže in ne izpolni,« (266). Pri tem dodajmo, da hrepenimo
po trajni sreči, a smo soočeni s svojo minljivostjo. Nujno je, da uskladimo misel na smrt
s težnjo po sreči. Imamo možnost, da najdemo srečo, da najdemo smisel življenja v hoji
za Kristusom. Treba pa se je odločiti.
Smisel življenja je povezan z našim pogledom na svet in z vero. Za naše srečno
življenje je potreben nazor, ki nam pomaga pri razreševanju odločilnega vprašanja
življenja, ko imamo možnost, da se soočimo s problemom smrti (Juhant 2006, 268). Na
imenovano vprašanje lahko dobimo odgovor v krščanski veri, ki vidi smisel v vstalem
Kristusu, ko nam njegov zgled omogoča hojo za Njim.
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Človek je več, kakor lahko ve o sebi, to je znamenje njegove svobode. Kot
predmet spoznanja je človek majhen. Doživlja se kot končen, omejen in odprt, a po
svojem hotenju oziroma svobodi posega po nedosegljivem (Jaspers 1999, 28).
Posamezniki smo dejavna bitja, ki smo motivirani v neznano in v iskanje Drugega.
Imamo možnost, da delujemo po svoji volji, torej lahko motive delovanja sami
usmerjamo, jih presojamo in izbiramo.
Posamezniki se v svojem spoznavanju vsakodnevno dvigamo prek sebe kot
vizualna bitja. Vidimo to, kar s svojim umom miselno sklepamo. »V svojem mišljenju,
to je sklepanju iz ene sodbe na drugo, iz ene resnice oziroma dejanskega stanja na
drugo, se človek vsak dan dviga daleč nad gole vidno dane podatke,« (Trstenjak 1994,
32). Takrat, ko se zavedamo sposobnosti, da lahko presežemo sami sebe, da imamo v
sebi duhovno moč razuma, kar nam omogoča dvig nad gole čutne danosti, lahko
začutimo potrebo po prekoračitvi ozke meje svojih oči.
Vidimo lahko tudi v prenesenem pomenu, vidimo nevidni svet, ki ga odkrivamo
s svojimi mislimi in soustvarjamo. »Človek kot vidno bitje redno prekorači,
transcendira sam sebe: iz telesnega gledanja v duhovno zrenje ali intuicijo,« (44).
Transcendiramo svoj pogled in smo motivirani v smer od vidnega do nevidnega.
Vsako izkustvo posameznika, ki presega samo sebe, postaja nekakšno
soizkustvo svoje lastne meje, torej soizkustvo transcendence, ki tvori najbolj spodnji
sloj temelja, na katerem je zgrajeno vedenje o transcendenci sveta. Nepopolnost
vsakega posameznega izkustva pri posamezniku je posredovano izkustvo vsebine, ki se
samo po sebi ne kaže, ampak gre za namig na nekaj drugega. Vsebinsko izkustvo
transcendence temelji na razlikovanju, ki poteka v izkušanju med lastnim in drugim.
Govorimo o podlagi konkretne zavesti o mejah izkustva v življenjskem svetu
(Luckmann 2007, 87). Pri transcendenci imajo pomembno vlogo simboli, ko nas nekaj
sedanjega oziroma neposredno danega opozarja na nekaj odsotnega, ki pa je ob našem
izkustvu ob pomoči tega opozorila postalo sonavzoče.
Pri posamezniku so simbolični pomeni dejansko vezani spomini na izkustva
zunaj vsakdanjih stvarnosti, ki so prineseni nazaj v normalno stanje vsakdanjika. Pri
transcendenci je možnost, da se oddaljimo od vsakdanjika (98). Posamezniki v
življenjskih krizah iščemo razlage o svojem vsakdanjem življenju in njegovem smislu.
»K stvarnostim, ki se razlikujejo od vsakdanjih, prodremo le z radikalnimi
spremembami zavesti, tako rekoč s preskokom meje,« (274). Dodajmo, da nekaterih
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meja ne moremo preskočiti. Imamo samo možnost, da si lahko zamislimo, kaj je onstran
njih.
Pomembno se nam zdi izkustvo. Izkustvo transcendence pomeni, da vsakokratna
vsebina izkustva pri posamezniku, ne glede na to, kaj je, kaže prek same sebe. Vsako
izkustvo se neprestano presega, zato postaja soizkustvo, ki pa v zavest ne vstopa ločeno
(276). Nasprotno gre pri vsebinskem izkustvu transcendence za razlikovanje med
lastnim in drugim. Razlika glede na splošno soizkustvo transcendence je osnova za
vedenje o mejah izkustva. Govorimo o razločevanju različnih vrst transcendence.
Posamezniki čutimo potrebo po tem, da iščemo duhovno razsežnost. Smo živ primer te
potrebe.
Posamezniki s spoznanjem in z razumom iščemo resnico v krščanski veri. Pri
motivaciji, ki jo imamo, je pomembna naša volja, ko hodimo za Kristusom. »Vsa
razumnost in vsa modrost, vse spoznanje in ves strah ostaja brez sadu, če ni volje in
moči za delovanje,« (Bizjak 2004, 5). Volja je lahko močna ali pa tudi ne. Pri tem nam
pomaga upanje, ko si prizadevamo za uresničitev zastavljenih ciljev.
Za kristjane je edina prava krščanska vrednota17 Jezus Kristus. Ne gre za to, ali
priznavamo vrednote, ampak za našo verodostojnost, ki je na preizkušnji, ko govorimo
o vrednotah. S spoznanjem, ki nam ga daje Jezus Kristus, in z življenjskim zgledom
lahko pomagamo drugim, da se nam pridružijo na poti, ki vodi k Jezusu Kristusu. Pri
tem uporabimo dialog, ki je pot, ki se ne konča in zagotavlja obstoj naše družbe.
O hoji za Kristusom in o motivaciji laikov ter župnikov dobimo vpogled po
anketi, izvedeni v letu 2012, Cerkev v ljubljanski nadškofiji čez deset let skozi oči
duhovnikov, na osnovi katere se je ugotavljalo, kaj ti menijo, kakšna bo v prihodnosti
vloga župnika in laika v Cerkvi. Odgovore je na Tajništvo pastoralne službe
posredovalo 157 duhovnikov ljubljanske nadškofije, ki so odgovorili na dve vprašanji
odprtega tipa: Kakšno mesto in vlogo bodo morali imeti laiki v Cerkvi pri nas čez deset
let? Kje pri laikih čutite največji minus, ki ga bodo morali nadoknaditi za uspešno
opravljanje svojega poslanstva v Cerkvi čez deset let?
17

»Razvita kristološka dogma izpoveduje, da tisti Jezusov radikalni »biti Kristus« zahteva tudi »biti Sin«,
»biti Sin« pa vključuje »biti Bog«; samo če to tako razumemo, ostane kristološka dogma »logosna«,
razumna trditev, medtem ko se brez te konsekvence pogrezne v mit. Prav tako odločno pa kristološka
dogma tudi izpoveduje, da je Jezus v radikalnosti svojega služenja najbolj človeški od vseh ljudi, da je
pravi človek; in tako pride do sovpadanja teologije in antropologije, v čemer odslej obstoji tisto v resnici
vznemirjajoče dejstvo krščanske vere,« (Ratzinger 2005, 154).
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Po odgovorih anketirancev sodeč, bo treba laike za njihovo večjo vlogo v
prihodnosti temeljiteje pripravljati. Njihova področja dela bodo: kateheza (22 %),
gospodarstvo (21 %), vodenje skupin (21 %), pričevanje v družbi in domačem okolju z
zglednim življenjem (10 %), bogoslužje (9 %), administracija (3 %) …
Župniki, ki so bili zajeti v anketi, so opozorili na pomanjkljivosti laikov, ki bi jih
naj odpravili v desetih letih:
– intelektualno področje, kjer vidijo pomanjkljivost glede teološke izobrazbe
oziroma strokovnosti in nerazumevanje poslanstva Cerkve (38 %);
– formacija za občestvo, kjer se kaže pomanjkanje odgovornosti za župnijo
oziroma Cerkev, torej pomanjkanje »čuta«, da so Cerkev (32 %);
– človeško (osebno) področje, kjer so vidni nezainteresiranost in pasivnost ter
pomanjkanje zavzetosti, veselja, vztrajnosti in nezgledno krščansko življenje (32 %);
– duhovno področje, kjer vidijo slabo duhovno formacijo (24 %).
Anketirani duhovniki so odgovorili tudi na vprašanje, kje pri sebi opažajo
pomanjkljivosti, ki naj bi jih odpravili v naslednjih desetih letih. Tudi te odgovore so
podali dokaj sorazmerno na štirih področjih: na intelektualnem (29 %), človeškem (29
%), duhovnem (29 %) in fiziološkem (20 %) področju.
Iz ankete je razvidno, da je v praksi potrebna sprememba mišljenja, pri laikih in
duhovnikih, v luči ekleziologije drugega vatikanskega cerkvenega zbora, kajti tudi laiki
so Cerkev.
V hoji za Kristusom smo motivirani za pot v življenju, pri čemer si lahko odrasli
pri svojem religioznem izobraževanju pomagamo tudi s cerkvenimi dokumenti.
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4. CERKVENI DOKUMENTI

Motivacijo smo v tretjem poglavju opredelili kot usmerjenost k nekemu cilju. Pri
usmerjanju k nekemu cilju smo priča notranjemu procesu, ki nas spodbuja. V
nadaljevanju nas bo ob notranji motivaciji odraslih za religiozno izobraževanje
zanimalo usmerjanje in spodbujanje v cerkvenih dokumentih.
Z religioznim izobraževanjem današnji človek hodi po poti dovršenega razvoja
svoje osebnosti k rastočemu odkrivanju Boga. Cerkvi je zaupana naloga, da razodeva
skrivnost Njega, ki je končni človekov namen, in tako odkriva človeku smisel
njegovega bivanja, to je najglobljo ter poslednjo resnico o človeku (CS 41). Danes
človek išče odgovore na svoja vprašanja in se sprašuje o Njem. Išče Njega, ki edini
lahko ponudi odgovore na človekova vprašanja. Zorenje življenja v duhu vstalega
Kristusa posveča pozornost prehojeni življenjski poti posameznika in poskuša
dopolnjevati njegovo življenjsko pot s katehetsko dejavnostjo.
Cerkev je usmerila pozornost k religioznemu izobraževanju in katehezi
odraslih,18 kar je pomembna pastoralna naloga znotraj evangelizacijskih nalog. O tem
pričata Splošni pravilnik za katehezo in Apostolska spodbuda o katehezi – Catechesi
tradendae (OK – CT), kjer je kateheza odraslih potrjena kot poglavitna katehetska
oblika. V pokoncilskem obdobju so nastajali novi katekizmi za odrasle. Uradne listine
nekaterih škofij o katehezi odraslih vsebujejo napotke in kriterije za delovanje
izobraževalnih ter katehetskih dejavnosti z odraslimi.
Poglejmo cerkvene dokumente, ki spregovorijo o potrebi odraslih po
religioznem izobraževanju, in ali lahko v njih zasledimo pobudo za religiozno
izobraževanje odraslih.

18

Izrazi, ki jih uporabljamo, ko govorimo o pobudah za religiozno izobraževanje in katehezo odraslih, so
različni. Z izrazoma religiozno izobraževanje odraslih in kateheza odraslih gre za izobraževalne ter
vzgojne dejavnosti, ki so različne in jih ne moremo vsebinsko, metodološko in didaktično zajeti v en sam
okvir. Sem uvršamo biblične skupine, teološke tečaje, predavanja za starše, vzgojne dejavnosti po
skupinah in združenjih … Nekatere od teh dejavnosti so namenjene doseganju katehetskih smotrov, druge
samo informirajo in razvijajo poznavanje religije, tretje vsebujejo katehetsko razsežnost, a jih ne moremo
uvrstiti pod katehezo, ker so površinske ter priložnostne in ne dosegajo katehetskih ciljev (Stegu 2014,
62––63).
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4.1 Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem
Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem je v sklepnem dokumentu Izberi življenje
že z naslovom dokumenta pokazal na duhovno dimenzijo, saj je človek v današnjem
svetu izpostavljen izbiri med duhovnim in materialnim življenjem. Posameznik v
današnjem času ne verjame več izključno v racionalno utemeljevanje in dokazovanje,
ampak vedno bolj svojim doživetjem ter izkušnjam. Njegovo pričakovanje je, da mu
vera nudi duhovnost in modrost, kar mu pomaga živeti v negotovem svetu. Pomembne
se mu zdijo različnost, drugačnost in relativnost. Pomen pa izgubljajo doslednost,
logičnost in zvestoba. Sodobni človek želi v polnosti uresničiti samega sebe, zato so
zanj pomembne vrednote, kot so svoboda, pravica do lastnega prepričanja in odločanja,
dialog, spoštovanje človekovega dostojanstva ter mir. Gre za posameznikova iskanja,
kjer Cerkev vidi priložnost za dialog.
Posameznik je danes zagledan v tehnični razvoj, na duhovnem področju pa se
prepušča svetu doživljanja. V današnji informacijski družbi težko izbira, ko išče oporo.
Izgublja gotovost, ko razmišlja in poskuša sprejeti osebno odločitev. Pri posamezniku
pluralizem kultur in civilizacij vzbuja negotovost ter strah in obenem lahko zasledimo
pozitivne posledice, to je medsebojno spoznavanje ter spoštovanje.
»Človek, ki je samozadosten in torej ne sprejema Božje solidarnosti odrešenja, si
domišlja, da je živ, a je v resnici »mrtev« (Raz 3,1). Kristusovi učenci pa so prešli iz
smrti v življenje. Življenje torej ni dobrina, ki jo kristjani pričakujejo, temveč že sedanja
izkušnja. Tako kot »naravno« življenje je tudi novo ali pravo življenje v celoti milostni
Božji dar. Da bi ga človek lahko prejel, ga mora biti vreden. Vreden pa ga postane s
tem, ko izvora pravega življenja ne pričakuje od lastne moči in dejavnosti, temveč ga
sprejema od Boga kot čisti dar. Takšno držo lahko doseže šele s tem, ko veruje v polno
Božje razodetje po osebi Jezusa Kristusa. Vernik v Jezusu ne vidi samo najvišje oblike
življenja, temveč si tudi prizadeva, da bi ga posnemal. Razumevanje človekovega
življenja kot Božji dar je razlog za posnemanje Božjega življenja. Takšno razumevanje
življenja je zelo različno od tistega, ki ga zagovarjata sodobni subjektivizem in
eksistencializem. Ni dovolj domnevna odprtost Bogu. Človek vere se prostovoljno
podvrže Božjim načrtom. Na mesto egocentričnega življenja iz psiholoških danosti
stopa pripravljenost, da svojo voljo podredimo Božji dinamiki ljubezni v čistih
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medosebnih odnosih,« (PZ 5). Posamezniki prejmemo vero kot milostni dar. O tem je
spregovoril tudi Frankl v svojem nadsmislu, kar smo predstavili v drugem poglavju.
Posredovanje vere je v preteklosti potekalo v okolju, ki je bilo tradicionalno
verno. S pojavom sekularizacije se je to spremenilo, zato danes lahko govorimo o
razkristjanjeni družbi. Danes so nekateri posamezniki neverni, drugi so prejeli
zakramente in niso zaživeli v občestvu verujočih, v Cerkvi. Srečujemo se tudi z drugimi
oblikami verovanja. Govorimo lahko o potrebi evangelizacije, ki je potrebna tudi tistim,
ki so zvesti evangeliju, da lahko utrjujejo in poglabljajo svojo hojo za Kristusom z
doslednejšim življenjem po veri. Z evangelizacijo se motivira proces preoblikovanja
osebne in skupne zavesti ljudi, njihovega konkretnega življenja ter bivanjskega okolja.
Preoblikujejo se vrednote, interesna področja, miselne smeri, viri navdihnjenja in
življenjski vzori. Gre za osebno spreobrnitev posameznika, ki hkrati vključuje
preoblikovanje družbe. »Sodobni človek kljub vsemu ostaja dedič moderne kulture, ki v
ospredje postavlja razum. Na podlagi kritične misli in znanstveno-tehnične kulture
zahteva avtoriteto argumentov in ne argumente avtoritete. Vendar ga to ne ovira, da na
duhovnem področju ne bi sledil različnim voditeljem, katerih avtoriteta je lahko
vprašljiva. Da bi v polnosti uresničil samega sebe, so zanj pomembne vrednote, kot so
svoboda, samouresničevanje, pravica do lastnega prepričanja in odločanja, dialog,
spoštovanje človekovega dostojanstva, mir, čisto okolje in sobivanje s stvarstvom. Gre
za pristna človeška iskanja in teženja, ki so navzoča skozi celotno odrešenjsko
zgodovino, zato v njih Cerkev tudi danes vidi priložnost za iskren dialog,« (PZ 13).
Sodobni človek nenehno išče samega sebe in teži k odnosu do drugih posameznikov.
Kot kristjani lahko iščočemu posamezniku ponudimo svoje občestvo kot pot za osebno
srečanje iščočega posameznika s Kristusom. Gre za pastoralno delo, pri čemer smo
lahko vključeni tudi laiki, ki živimo svojo vero in se zavedamo nove evangelizacije.
Sodobnemu človeku lahko postane kraj zaupanja cerkveno občestvo. Želja po
približevanju verski skupnosti ni nujno religiozno motivirana, ampak lahko gre za željo
po druženju. S tem se pokaže priložnost, da Cerkev z religioznim poukom motivira te
posameznike do tistega, po čemer nezavedno hrepenijo. »Sodobni človek […] vidi v
družini, starših in prijateljstvu tisto okolje, v katerem najlažje zaupa svoje probleme in
pričakovanja. Kraj zaupanja mu lahko postane tudi cerkveno občestvo, če so v njem
resnično bratski odnosi. Želja po približevanju verski skupnosti tako ni nujno religiozno
motivirana, lahko je tudi kulturno-civilizacijsko, ko torej gre za željo po druženju
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oziroma sprejetosti. To pa je za Cerkev ugodna priložnost, da s poukom o mistični
naravi Cerkve in njenem ustanovitelju te ljudi pripelje do tistega, po čemer v svojem
srcu še nejasno hrepenijo. Duhovnik ima pri tem pomembno vlogo. Bolj ko je duhovnik
osebno povezan z ljudmi, večja je stopnja zaupanja do Cerkve. Bolj ko je Cerkev kot
ustanova oddaljena od dejanskih problemov ljudi, manj ji zaupajo. Tako je za Cerkev
pomembno, da svoje oznanjevanje gradi na vrednotah prijateljstva in zaupanja ter pri
tem upošteva občutljivost sodobnega človeka za svobodo posameznika in njegove
vesti,« (PZ 42). Vsekakor velja, da se Cerkev odloča za človeka, in sicer od trenutka
njegovega naravnega spočetja do trenutka njegove naravne smrti.
»Človek kot družbeno bitje teži k življenju v skupnosti, v kateri more šele prav
razviti svoje notranje darove in možnosti. Tudi kot vernik ne more zaživeti vseh
razsežnosti le sam zase, ampak v skupnosti verujočih, v občestvu,« (M 15; C 48; KKC
773). Poudarek občestva, ki stoji ob strani verniku, je razviden v PZ 88: »V občestvu se
vernik čuti sprejetega, koristnega in uresničenega. Občestvo mu s svojim zgledom in s
spodbudno besedo pomaga tudi čez prepade, ki jih odkriva v sebi in v družbi.«
»Ker so naše župnije marsikje prevelike, v njih posameznik ne najde tiste
sprejetosti in razumevanja, po katerih v svoji notranjosti hrepeni. To lažje najde v
manjših živih občestvih, kjer med člani vladajo bratski in sestrski odnosi. Zato je tam,
kjer je to mogoče, potrebno oblikovati občestva, ki bodo zadovoljila posameznikova
notranja pričakovanja. Kjer pa so že, jih velja z odprtostjo sprejemati in spodbujati,«
(PZ 89). »Pomembno vlogo pri tem imajo lahko različne skupine znotraj župnijskega
občestva (zakonske, mladinske, študentske, biblične …, gibanja in združenja (C 33;
KKC 900). Do neke mere lahko to uresničijo tudi podružnična in druga oltarna
občestva. Mala občestva so resnično nosilci in pospeševalci življenja v živi povezavi z
vesoljno Cerkvijo le prek krajevnih Cerkva. Zato se mala občestva ne smejo postavljati
zunaj cerkvenih struktur, to je župnij, ali celo nad nje. Skupine naj se po svojih
predstavnikih v župnijskem svetu vključijo v življenje župnijskega občestva,« (PZ 90).
Vidimo možnost, da se različne oblike organiziranega življenja vernikov, ki jih zanima
poslanstvo laikov v Cerkvi in družbi, lahko predstavijo po župnijah. Glede na potrebo se
lahko na novo ustanovijo. Že KKC 900 je podal, da imajo laiki, pa tudi vsi verniki,
»dolžnost in hkrati pravico posamič ali povezani v združenja delati za to, da bi vsi ljudje
in po vsej zemlji spoznali in sprejeli odrešenjsko-zveličavno božje oznanilo; ta
obveznost je še toliko nujnejša, kadar morejo ljudje samo prek njih slišati evangelij in
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spoznati Kristusa.« Dodajmo še: »V cerkvenih skupnostih je njihova dejavnost tako
potrebna, da brez nje apostolat pastirjev največkrat ne more doseči svojega polnega
učinka,« (C 33). Laiki s svojo posebno nalogo in poslanstvom potrebujemo zaupanje ter
podporo Cerkve. Pri skupnem poslanstvu Cerkve smo s svojim delom deležni enakosti v
skupnem dostojanstvu.
»Skupno dostojanstvo ljudi kot družbenih bitij ter kot bratov in sester v Kristusu
narekuje prizadevanje za ustvarjanje novih možnosti dialoga. Zavest občestvenosti je
danes ogrožena zaradi želje po neodvisnosti, individualizmu in privatizmu. Zato je
Cerkev poklicana, da goji občestvenega duha na vseh ravneh in ohranja spoštovanje do
posameznika. Dialog Cerkve s svetom v vsakem času in v vseh kulturah temelji na veri
Cerkve, da je Bog stvarnik stvarstva in odrešenik. Dialog je sredstvo za odkrivanje
resnice v ljubezni in predpostavlja spremembo mišljenja in življenja,« (PZ 71). Dialog
kot sredstvo komunikacije nam daje možnost, da pospešujemo vse oblike cerkvenega
življenja, ki nas usposabljajo za dialog in nam ga dejansko omogočajo. Udejanjanje
dialoga se kaže predvsem v majhnih občestvih, torej tudi v bibličnih skupinah.
»Žal moramo ugotavljati, da je tudi dialog med vernimi in neverujočimi v
slovenskem prostoru obremenjen s preteklo ideološko dediščino. Med člani Cerkve in
laično družbo obstaja nezaupanje, zato je nujno, da se prostor dialoga odpira na
akademski in družbeni ravni. Neverujoči je vedno izziv za vernika, ker postavlja
vprašanja, ki so kdaj neprijetna ali na katera vernik sploh ne pomisli. Verodostojen
kristjan, ki svoje življenje živi smiselno in iz vere, pa je vedno izziv tudi za
neverujočega. Medsebojna odprtost in spoštovanje koristi obema na poti iskanja resnice
in smisla bivanja,«(PZ 82). Pri dialogu med verujočimi in neverujočimi vidimo rešitev
za pospeševanje kulture dialoga v delovanju raznih delavnic komuniciranja, ki bi jih
lahko vodili strokovno izobraženi laiki v okviru pastoralne službe.
Pristnega dialoga znotraj slovenske družbe v totalitarnem obdobju po drugi
svetovni vojni Cerkev ni mogla voditi. Za ustvarjalni dialog ni bilo pravega ozračja.
Mnogi verniki na podlagi slabih izkušenj ne verjamejo v možnost dialoga. Kljub dvomu
pa to ni razlog, da se ne bi reševala življenjska vprašanja v skupnosti, kot je država (PZ
75). Današnja pluralna družba je motivirana, da vse družbene skupine, torej tudi
kristjani in katoliška Cerkev, z medsebojnim razumevanjem in spoštovanjem iščejo poti
za skupno dobro. »Cerkev v družbi podpira vse, kar omogoča človekovo življenje,
utrjuje njegovo dostojanstvo, ga posvečuje in odpira v presežno,« (PZ 76).
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Konec drugega in začetek tretjega tisočletja sta zaznamovana s prelomno
značilnostjo v miselnosti evropskega človeka, ko je človek vzel usodo zgodovine v
svoje roke. Gre za človekov napuh, ki ogroža naše bivanje in se kaže kot nevarna drža
za človekovo življenje ter obstoj. Sodobni človek je šel tako daleč, da je sposoben
samega sebe s pomočjo tehnike »poustvarjati« in se pri tem z lastno tehniko tudi uničiti.
Ni jamstva, da ne bo posegel po sredstvih uničenja, kljub vedenju o mejah znanosti in
tehnike (CS 44). Lahko rečemo, da se človek igra Boga. Pri tem nosimo odgovornost
tudi kristjani, »da sebi in drugim jasnimo pogled in zavest ter pomagamo pri pogosto
zelo zahtevnem razločevanju in kritičnem, vrednotenju namenov, sredstev in ciljev, pa
tudi nepredvidenih učinkov sodobnih raziskovalnih in tehnoloških postopkov,« (PZ
78). Opozorimo samo na razvoj genske tehnologije, kjer človek uporablja najsodobnejše
tehnologije in želi rezultate, ki jih je pridobil v laboratoriju, udejanjiti v realnem svetu,
ne da bi vedel za posledice, ki bodo s tem nastopile.
Znanost in vera pokrivata dve različni področji, pri čemer sta avtonomni. Lahko
sta v odprtem dialogu in se podpirata ter pri tem ohranjata svoj namen, metodo, jezik in
predmet delovanja, kajti »svetne stvarnosti in stvarnosti vere izvirajo od istega Boga,«
(CS 36; KKC 159). Potrebna je prenova družbe, da dojamemo poslednji smisel življenja
in njegove temeljne vrednote. Človek, ki se zaveda prvenstva teh vrednot, bo lahko
možnosti, ki mu jih daje znanost, dejansko uporabil za napredek samega sebe v resnici,
svobodi in dostojanstvu (Janez Pavel II. 1982, 8). Spoznavamo lahko, da nam vera in
znanost služita v današnjem svetu, pri čemer ne pozabimo na smisel življenja. Pri tem
upoštevajmo, da se pojavljajo težave v odnosih med vero in znanostjo zaradi
predsodkov ter tudi nevednosti.
»Človeku, ki išče globlji smisel svojega življenja in se čuti z vseh strani ogrožen
ter se zateka k lažnim prerokom, ki mu obljubljajo naklonjenost zvezd in usode, Cerkev
ponuja kot odgovor Kristusa – Boga in človeka, ki o sebi pravi: »Jaz sem pot, resnica in
življenje.« (Jn 14,6) [...] Izbrati življenje v Jezusu Kristusu in živeti z njim je odločitev
za pričevanje, to je za življenje po evangeliju,« (PZ 86). Torej, »krščanstvo je odločitev
za Kristusa, pričevanjska odločitev za živo osebo Jezusa Kristusa,« (PZ 85). Na
pričevanje in oznanjevanje, nevernim in vernim, nas je opozoril že KKC 905, pa tudi
KKC 1816, ko spregovori o služenju veri ter pričevanju za vero, kajti »Kristusov učenec
mora vero ne samo ohranjati in iz nje živeti, marveč jo tudi izpovedovati, jo neustrašno
izpričevati in jo razširjati.« Cerkev na Slovenskem nam lahko po Plenarnem zboru, z
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evangelijem, daje odgovore na življenjska vprašanja, zato želi Cerkev s svojo prenovo
izpolniti odgovorno poslanstvo do današnjega človeka (KKC 1; Janez Pavel II. 1979,
18; Janez Pavel II. 1995, 2). V duhovnem izročilu Cerkve najdemo tudi srce, v
svetopisemskem pomenu »bitnega dna, »notranjosti« (Jer 31, 33), ko se odločimo ali ne
odločimo za Boga (5 MZ 6, 5; 29, 3; Iz 29, 13; Ezk 36, 26; Mt 6, 21; Lk 8, 15; Rim 5,
5).
Pri oznanjevanju sta pomemben vidik Božja beseda in kateheza, ki se jima
pridružujejo nove oblike ter priložnosti dialoga z ljudmi, ki iščejo smisel življenja in
Njega. Posebna razsežnost evangelizacije je sožitje med ljudmi, ki izpričujejo svojo
pripadnost Cerkvi. »Vse kliče po novem načinu, kako biti kristjan in biti Cerkev. To je
mogoče ustvarjati le skozi spreminjanje sedanjih življenjskih, miselnih, vedenjskih in
institucionalnih vzorcev, za kar je potreben čas, predvsem pa sodelovanje vseh. Brez
vseslovenskih, škofijsko-območnih in župnijsko-krajevnih dogovorov in razdelitev
pristojnosti, bo evangelizacija še naprej individualistična in popolnoma odvisna od
karizme posameznih ljudi,« (PZ 64). Potrebujemo kakovostne pastoralne načrte na
posameznih pastoralnih področjih pod vodstvom Slovenske škofovske konference
(SŠK) in Slovenskega pastoralnega sveta (SPS), ki bodo v skladu z vsebino, ki jo nudi
Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem.
Cerkev na Slovenskem naj bi načrtovala pastoralno delo s posebno pozornostjo
(Janez Pavel II. 1999, 6). Potreba je po pastoralnih načrtih na vseh področjih
cerkvenega življenja. Dobro načrtovano pastoralno delo lahko zagotovi zadovoljivo
mero organskega razvoja v Cerkvi, kar omogoča skladnost v duhovni rasti posameznika
in občestva. Pri tem velja, da noben pastoralni načrt ne sme dušiti Duha, ki veje, kjer
hoče (PZ 65). Če hoče Cerkev v Sloveniji ostati zvesta svojemu izročilu in evangeliju,
je danes poklicana k temu, da se usmeri k novim ciljem. To zahteva obnovljeno
gorečnost in neomajno zvestobo Kristusu ter njegovemu odrešenjskemu oznanilu …
Prednostna naloga nove evangelizacije zahteva duhovnike, ki bodo do korenin in
celostno prežeti s Kristusovo skrivnostjo ter bodo sposobni uresničevati nov slog
pastoralnega življenja, ki ga označuje globoka povezanost s papežem, škofi in med
seboj, pa tudi rodovitno sodelovanje z laiki, ob spoštovanju ter pospeševanju različnih
vlog, karizem in služb znotraj cerkvene skupnosti (Janez Pavel II. 1996, 16–18).
Krščansko občestvo naj podpira posameznika v izpolnjevanju njegovega
poslanstva, pri čemer naj posameznik uporablja versko izobraževanje in duhovno
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oblikovanje, ki mu omogoča prisvojiti čut odgovornosti za bližnjega ter stvarstvo na
podlagi seminarjev, tečajev, predavanj, okroglih miz, krožkov, delavnic, duhovnih vaj,
oratorijev … (PZ 94). Pripomnimo, da Cerkev podpira tudi druge oblike združevanja
vernikov, ki temeljijo na specifični uresničitvi skupnega poslanstva. Opažamo, da je
Cerkev premalo prisotna v svetu gledališke, filmske in sorodnih umetnostnih zvrsti.
Zato priporočamo, da Slovenska škofovska konferenca v sodelovanju z vzgojnoizobraževalnimi ustanovami in redovnimi skupnostmi spodbuja prostorsko ter
kadrovsko kakovost katoliških gledaliških dejavnosti.
Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem je podal, da so
»naloge kateheze odraslih, da pospešuje zorenje življenja v duhu vstalega Kristusa, vodi
ljudi k bogoslužju, prebuja čut za dobrodelnost in razvija umske temelje vere.
Osvetljuje današnje verske in moralne zahteve, pojasnjuje odnose med časno in
cerkveno dejavnostjo ter vzgaja za pravo vrednotenje družbeno-kulturnih sprememb
družbe v luči vere. Vzgaja za sprejemanje odgovornosti pri poslanstvu Cerkve in
krščansko pričevanje v svetu,« (PZ 355). Odrasli posamezniki lahko na podlagi
cerkvenih dokumentov s pomočjo kateheze odraslih zadovoljujemo potrebe po
religioznem izobraževanju. Posamezniki iščemo odgovore na življenjska vprašanja v
luči vere. Naše versko izobraževanje naj pospešuje Slovenski pastoralni svet v vseh
slovenskih škofijah.
Župnijska kateheza je danes na Slovenskem osnovna oblika krščanskega
uvajanja v vero. Prednost te kateheze je v tem, da je v polni pristojnosti Cerkve (PZ
348). Najdemo slabost, da Cerkev ne doseže obrobnih in oddaljenih. Najti bi bilo treba
način, da bi lahko razširili in dopolnili sedanjo katehezo. V današnjem času v Sloveniji
še nimamo pravih rešitev. Župnik kot prvi katehet v župniji naj pritegne motivirane in
strokovno usposobljene krščanske vernike, ki se bodo lažje ter bolje približali obrobnim
in oddaljenim ter jim svetovali, kako versko živeti. Rešitev vidimo v misijonski
razsežnosti kateheze, pri kateri lahko aktivno sodelujejo laiki glede na svojo
usposobljenost. Razširitev in dopolnitev sedanje kateheze bi omogočili umestitev
verskih vsebin v nacionalni šolski sistem, kar zdaj še ni izvedljivo.
Pri tem je pomembno, da se »Cerkev v Sloveniji tako kot vesoljna Cerkev
zaveda, da ni zavezana javnemu mnenju, ampak evangeliju Jezusa Kristusa. Podobno
kakor je on v svoji dobi pri oznanjevanju in delovanju upošteval način dojemanja
takratnih ljudi, mora biti Cerkev tudi danes občutljiva za sprejemljivost in čutenje
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današnjega človeka ter mu v njemu razumljivi govorici posreduje vso resnico,« (PZ 41).
Možnost je, da Cerkev upošteva strokovno utemeljene raziskave javnega mnenja, jih po
potrebi vključi v pastoralno načrtovanje in jih po potrebi tudi začne izvajati.
Cerkev je na drugem vatikanskem koncilu spoznala, da je njena pot odslej pot
dialoga s človekom v vseh časih, civilizacijah in kulturah (CS 92). Cerkve, očiščene
zgodovinskih, kulturnih in političnih primesi, lahko kljub različnosti postanejo prostor
dialoga, medsebojnega razumevanja, spoštovanja, sožitja ter sodelovanja (PZ 74).
Življenjska vprašanja, ki so nam skupna, lahko rešujemo z dialogom. Pluralna družba, v
kateri živimo danes, od nas pričakuje, da smo pripravljeni v medsebojnem razumevanju,
spoštovanju in različnosti iskati rešitve, ki so pomembne za skupno dobro.
Prve nosilke posredovanja vere in življenja po evangeliju so po tradiciji naše
župnije. Zaradi vrednot iz širšega družbenega okolja lahko govorimo o različnih tipih
župnij, ki so odvisni od različnih socioloških dejavnikov. Raznolikost župnij se lahko
kaže glede na okolje in kategorije vernikov. Kaže se potreba po poenotenju pastoralne
prakse med župnijami ob upoštevanju oltarnih občestev. Osrednja skrb v župniji v
prihodnje ostaja skrb za versko življenje v vseh razsežnostih: oznanjevanje, bogoslužje
in karitativna dejavnost. Župnija je prostor, kjer živijo občestva in delujejo v skupni
duhovni blagor ter hkrati prinašajo svežega duha. Občestva verujočih v župniji nastajajo
po različnih ključih: zaradi različnih pastoralnih dejavnosti, kot člani laiških združenj in
duhovnih gibanj, stanovska občestva, podružnice … Vsa občestva so odgovorna za
podobo župnije in uresničevanje njenega poslanstva (PZ 425, 426).
V župniji ohranja ravnovesje med skupinami župnik, ki skrbi za edinost in je
hkrati za vse enako odprt. Za dosego koncilske vizije župnije naj bi bila usmerjena
pozornost:
– od pastorale, kjer deluje župnik predvsem individualno, preiti k
soodgovornosti celotnega občestva;
– od pastorale razdrobljenih dejavnosti preiti k organski in celoviti pastorali, ki
upošteva prednostne naloge glede na potrebe, čas ter razmere;
– od individualističnega načina vodenja prehajati k dialoško-timskemu modelu,
ki upošteva karizme posameznika in istočasno zahteva enakopravno sodelovanje vseh
sodelavcev v župniji;
– od zakramentalistične pastorale k novi evangelizaciji;
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– od ukvarjanja z zgolj notranjimi župnijskimi vprašanji k evangelizaciji
oddaljenih in neverujočih na področju župnije, k zanimanju za širša vprašanja naroda,
države ter sveta;
– od zaprtosti v okvire svoje župnije k večjemu povezovanju in sodelovanju z
drugimi župnijskimi občestvi ali družbenimi strukturami v kraju ter občini (PZ 427). S
tem bi bilo uresničeno, da je župnija kraj žive vere, kjer vladajo pristni krščanski
odnosi. Tako lahko kot odrasli verujoči dobimo občutek domačnosti in sprejetosti.
Župnija, ki zaradi svoje majhnosti, pomanjkanja kadrov in sredstev ne more
sama pripraviti programov o izobraževanju, duhovno-molitvenih centrih, kadrovskih,
prostorskih in drugih možnostih, prilagodi pastoralno načrtovanje na dekanijski ravni po
načelu subsidiarnosti. Mišljena so oblikovanja odraslih, priprava na zakon, srečanja
mladih, karitativno delo, bolniška pastorala, šolstvo, vrtci. Dekanijska raven
sodelovanja lahko prinese nov zagon v pastoralnem prizadevanju, pri čemer je
pomembno, da se ne razvrednoti delovanje župnije.
V skladu z napotki škofa delujejo v župnijah gibanja. Člani teh gibanj
sprejemajo pastoralne naloge znotraj cerkvenih struktur: katehezo za odrasle, mlade in
otroke; stalno duhovno oblikovanje; liturgično animiranje; pastoralo poklicev;
karitativne in socialne dejavnosti. Nujno je, da med člani gibanj in duhovniki ter
drugimi člani občestva vlada zaupanje in da se razvija zavest komplementarnosti.
Župnije v Nadškofiji Maribor so osnovni dejavnik v organizaciji del vsake
škofije. Vsako župnijo vodi župnik, v pomoč mu je lahko duhovni pomočnik ali kaplan
ter župnijski pastoralni svet. Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in
delovno telo, katerega naloga je, da preučuje, načrtuje, vodi ter preverja izvajanje
pastoralnega dela v župniji. Njegovo delo je, da se sooča z vprašanji, ki se nanašajo na
pastoralno in versko delovanje župnije, pa tudi na skupno življenje župnijskega
občestva, kjer gre za oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost. Župnijski pastoralni
svet predlagajo, volijo in sestavljajo laiki, ki tako izpolnjujejo svoje posebno poslanstvo
in vpetost v življenje ter delovanje celotne Cerkve.
Z evangeljskimi vrednotami oblikovani laiki lahko postanejo kvas celotne
družbe v zasebnem, družinskem, poklicnem in družbenem življenju (KKC 899). PZ 395
je dodal, »da poglobljeno pojmovanje Cerkve zahteva vzgojo in izobraževanje laikov in
duhovnikov za pogumnejše in ustvarjalnejše sodelovanje ter za krepitev njihove lastne
identitete. S tem bomo presegli enostransko pojmovanje Cerkve in odgovornost v njej
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ter utrjevali zavest, da je le živo občestvo, kjer je prostor za medsebojno dogovarjanje in
sodelovanje, temelj in merilo za skupno poslanstvo pri evangelizaciji družbe. Zato so
nujne ustrezne strukture, ki bodo zagotavljale duhovno oblikovanje in načrtno
izobraževanje laikov.«
Posebno skrb je treba nameniti laikom, ki v Cerkvi opravljajo različne pastoralne
službe, na primer katehisti in katehistinje, pastoralni asistenti in svetovalne službe (LA
22; ZCP, kan. 228). Nujno je, da se jim poleg stalnega strokovnega in duhovnega
oblikovanja zagotovi dejavna vključitev v živo občestvo Cerkve (Janez Pavel II. 1989,
59–62; Kongregacija za duhovščino 1998). »V zadnjem desetletju se je povečalo število
laiških teologov in teologinj, ki lahko zaradi svoje teološke univerzitetne izobrazbe
pomenijo veliko bogastvo za Cerkev in družbo. V Cerkvi je potrebno opredeliti
področja in naloge njihovega delovanja, urediti njihov status ter poskrbeti za različne
ravni strokovnega in teološkega izobraževanja,« (PZ 397). Iskati je treba ustrezne
rešitve in se zavedati nenadomestljivega poslanstva laikov.
Krajevna Cerkev v Sloveniji naj na podlagi analize kulturnega in verskega stanja
poda svoje potrebe ter naj presodi, kakšne katehete potrebuje, in poskrbi za
usposabljanje različnih vrst katehetov (PZ 371; SPK 232). Katehetsko delo lahko
opravlja duhovnik, redovnik, redovnica ali laik z različnimi stopnjami izobrazbe (s
končano teološko fakulteto ali teološko pastoralno šolo) in s kanoničnim poslanstvom.
Usposobljenost kateheta naj vsebuje človeško, krščansko in apostolsko zrelost.
Usposobljen naj bo na področju svetopisemskih, teoloških in pedagoških ved. Vključeni
naj bodo v duhovna oblikovanja in izobraževanja znotraj krščanske skupnosti (PZ 372;
SPK 233–255). Dodajmo, da je za redne katehete obvezno stalno izobraževanje.
Za katehetsko dejavnost daje pobude in pastoralne smernice Slovenska
škofovska konferenca, ki skrbi tudi za ustrezne katekizme ter pripomočke (PZ 374). Pri
tem ji pomaga Slovenski katehetski odbor kot posvetovalno telo. Njegova skrb je
uskladitev in poglobitev kateheze po smernicah vesoljne Cerkve ob upoštevanju
naročila ter v sodelovanju s SŠK.
Župnijska kateheza je namenjena verujočim oziroma tistim, ki se želijo v veri
vzgajati ali poglabljati. Njena vsebina je resničnost verovanja in posredovanje verskih
resnic na podlagi življenja iz vere, pričevanja ter učenja (PZ 388). Pri tem pogrešamo
izdelan katehetski načrt za religiozno izobraževanje odraslih na vseslovenski ravni.
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Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem je potekal od leta 1997 do leta 2002 in se je
najprej imenoval Sinoda na Slovenskem. V sklepnem dokumentu je Plenarni zbor
Cerkve na Slovenskem podal smernice in sklepe, ki naj bi jih cerkvena združenja
postopoma uresničila. V letu 2008, ko je potekala priprava na Slovenski pastoralni dan,
je Pastoralna služba skušala pridobiti podatke, ali so sklepi Plenarnega zbora uresničeni.
S tem namenom so vse župnije prejele pobudo s sklepi, ki se nanašajo na župnijo, da bi
o tem razpravljale v njihovem župnijskem pastoralnem svetu (ŽPS) in izpolnile
Vprašalnik o uresničevanju sklepov PZ na župniji ter izpolnjen vprašalnik vrnile prek
dekanijskega voditelja za ŽPS na Pastoralno službo.
Pastoralna služba je poslala tudi vsem dekanijam Vprašalnik za dekanijo o
uresničevanju PZ, ki so izvedle razpravo, ga izpolnile in poslale nazaj na Pastoralno
službo. Tudi vsem pastoralnim organizmom, ki jih je zadolžil PZ z določenimi sklepi, je
Pastoralna služba poslala seznam sklepov in pridobila odgovore o uresničitvi sklepov.
O uresničitvi sklepov PZ je bila opravljena analiza na podlagi pridobljenih
odgovorov iz župnij, dekanij in drugih pastoralnih organizmov.
Analiza uresničevanja sklepov Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem je
pokazala, da PZ 41 ni bil uresničen. Ker je pri vseh pastoralnih načrtovanjih in
odločitvah treba upoštevati dejansko stanje, naj se Pastoralni inštitut pri Teološki
fakulteti Univerze v Ljubljani (TF) strokovno primerno okrepi, da bo lahko raziskoval
dejansko stanje vernosti in moralne zavesti sodobnega človeka pri nas. Gre za
raziskovalno institucijo, ki povezuje visokošolske učitelje, in se ni mogla dodatno
okrepiti.
Po PZ 65 naj bi vsi cerkveni organizmi, ki pokrivajo posamezna pastoralna
področja pod vodstvom SŠK in SPS, v obdobju treh let v skladu z besedilom PZ izdelali
pastoralni načrt. Sklep je bil delno uresničen. Uresničitev sklepa še poteka. V letu 2012
je bil izdelan slovenski pastoralni načrt Pridite in poglejte kot krovni dokument, ki v
letu 2013–2014 predvideva za pisanje pastoralnih načrtov.
Uresničen je bil sklep PZ 90, po katerem naj se različne oblike organiziranega
življenja vernikov, ki podpirajo poslanstvo laikov v Cerkvi in družbi, predstavijo po
župnijah in tam, kjer je potrebno, na novo ustanovijo. Organizacije, ki želijo imeti
katoliški značaj, se morajo vključiti v ustrezne cerkvene strukture in si urediti pravno ter
formalno stanje. Povezani so v Svet katoliških laikov Slovenije (SKLS).
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Za religiozno izobraževanje odraslih je pomembno delo SPS, ki po PZ 94
pospešujejo versko izobraževanje odraslih v vseh slovenskih škofijah. Tudi škofijske
liturgične komisije v povezavi z dekanijskimi liturgičnimi komisijami so poskrbele za
stalno liturgično in biblično izobraževanje sodelavcev, to je bralcev in organistov, kar je
predvideval PZ 114.
Po PZ 345 naj bi Slovenski katehetski urad (SKU) v sodelovanju s Katehetskopedagoškim inštitutom na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani izdelal katehetski
načrt za vsa starostna obdobja in druge skupine na vseslovenski ravni. Usklajen naj bi
bil z dokumentom PZ in odobren od SŠK. Uresničevanje sklepa še poteka brez
sodelovanja Katehetsko-pedagoškega inštituta.

Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem je spoznal, da
sodobni človek išče samega sebe. Ima željo po druženju, ki jo lahko udejanji v
cerkvenem občestvu. Cerkev tako dobi priložnost, da z religioznim poukom motivira
posameznike do tistega, po čemer nezavedno hrepenijo. Posameznikova notranja
pričakovanja se lahko izpolnijo v manjših občestvih. Cerkev današnjega časa se trudi za
visoko kulturo medsebojnega dialoga.

4.2 Katekizem katoliške Cerkve
V prvem poglavju smo predstavili pobudo za katehezo odraslih, ki jo je podal
drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. O tem pove tudi Katekizem katoliške Cerkve:
Že zgodaj so z besedo kateheza poimenovali celoto prizadevanj v Cerkvi za oblikovanje
in pomoč ljudem, da bi verovali in imeli življenje po Jezusu Kristusu. »Kateheza je
vzgoja otrok, mladine in odraslih v veri ter vsebuje predvsem organski in sistematični
pouk v krščanski veri, da bi jih uvedli v polnost krščanskega življenja,« (KKC 5).
Razjasnjuje odgovore na osnovna vprašanja, ki si jih postavlja današnji človek. Zanima
ga cilj našega bivanja in naš izvor. Iz tega sledi, da se odrasli ljudje danes sprašujemo
po smislu življenja in življenjski usmeritvi svojih dejanj ter nehanja. Odgovor na
vprašanja nam lahko prinaša Bog (KKC 68).

87

»Katekizem je namenjen predvsem odgovornim za katehezo: najprej škofom,
učiteljem vere in pastirjem Cerkve, kot orodje pri uresničevanju njihove učiteljske
službe sredi božjega ljudstva; po njih pa vsem sestavljalcem katekizmov, duhovnikom
in katehistom. Hkrati pa bo koristno branje tudi vsem drugim kristjanom,« (KKC 12).
V katekizmu gre za »obrazložitev nauka. Hoče namreč dati pomoč za poglobitev
poznanja vere. Prav s tem je usmerjen k zorenju te vere, k njenemu zakoreninjenju v
življenje in k njenemu pričevanjskemu izžarevanju,« (KKC 23). Posamezniku daje
možnost za poznavanje, poglobitev in pričevanje vere.
»Nagib (motiv) za to, da verujemo, ni dejstvo, da se razodete resnice kažejo kot
resnične in umljive v luči našega naravnega razuma,« (KKC 156). »Veri pripada
gotovost, večja gotovost kakor vsakemu človeškemu spoznanju, kajti vera se opira na
samo besedo Boga,« (KKC 157). »Vera išče umevanja, nekaj neločljivega od vere je, da
verujoči hrepeni po tem, da bi bolje spoznal tistega, v katerega je postavil svoje
zaupanje, in bolje razumel to, kar je razodel: globlje spoznanje bo s svoje strani klicalo
po večji veri [ … ]« (KKC 158). Podobno je nakazal Frankl: »Cilj psihoterapije je
duševna ozdravitev – cilj religije pa je duhovni blagor. Vendar pa naj si religija po svoji
prvotni intenciji še tako malo prizadeva in skrbi za preprečevanje bolezni, je vendarle
tako, da ima religija po svojih rezultatih – in ne po svoji intenciji – psihohigienske, celo
psihoterapevtske učinke, saj človeku omogoča varnost in zasidranost brez primere, ki je
ne more najti nikjer drugje, varnost in zasidranost v transcendenci, v absolutnem,«
(Frankl 2005, 53). S tem je Frankl priznal, da religija vpliva na posameznika in na
njegovo zdravje. Posameznika motivira k osmišljanju samega sebe. V procesu
posameznikovega zavedanja, iskanja pomena, je navzoče religiozno.
Človekovo dejanje vere je dejanje človekovega razuma, ki svobodno pritrdi
Božji resnici, deluje po »ljubezni« (Gal 5, 6) in nenehno raste iz poslušanja Božje
besede ter po molitvi. Vera in razum se ne izključujeta: »Veruj, da bi umeval: umevaj,
da bi veroval,« (Avguštin 2003). V srcu je vera, iz nje pa izvirata upanje in ljubezen.
Tako najde um, kar išče. Popolnost dosežemo, ko razumemo, kar smo verovali, če
pravilno razumemo, kakor tisti, ki še samo želijo razumeti, kar verujejo. »Ko Cerkev
brani zmožnost človeškega razuma za spoznanje Boga, izraža svoje zaupanje v možnost
govoriti o Bogu vsem ljudem in z vsemi ljudmi. To prepričanje je izhodišče njenega
dialoga z vsemi drugimi religijami, s filozofijo in znanostmi, pa tudi z neverujočimi in
ateisti,« (KKC 39). Pri tem je kot pogoj in počelo globljega umevanja, pri odraslih,
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poudarjena potreba »žive vere«. Le vera z ljubeznijo, le vera z voljo izpolniti zapovedi,
usposablja um za duhovno umevanje duhovnih resnic in stvari.
Človeško srce povezuje in ustvarja celostnost, kajti razum brez pobožnega
čutenja se nagiba k ločevanju. Srce je namreč tisto, ki povezuje zamisel z resničnostjo,
čase s kraji, življenje s smrtjo in z večnostjo. Skušnjava je, da razumu spremenimo
mesto, ki ga je postavil Bog. Bog je postavil razum za pojasnjevanje vere. Razum je
svetloba za osvetljevanje vere in ni luč sveta (Bergoglio 2013, 31). Po Bergogliu se pri
pojasnjevanju vere človeško srce in razum povezujeta.
Človek odkriva pri iskanju Boga poti za dostop k spoznanju Njega. Lahko jih
imenujemo tudi dokazi za Božje bivanje v pomenu konvergentnih in prepričljivih
argumentov, ki nam omogočajo doseči resnične gotovosti. Poti približanja Njemu imajo
za svoje izhodišče tvarni svet in človeka. Človek se sprašuje o bivanju Njega, ker je
odprt za resnico in lepoto, poseduje čut za nravno dobro, je svoboden, odgovarja na glas
svoje vesti, teži po neskončnem ter sreči. Tako zaznava znamenja svoje duhovne duše.
Duša »seme večnosti, ki ga človek nosi v sebi in ga ni mogoče skrčiti zgolj na tvar« (CS
18, 1; 14, 2) ima svoj izvir v Njem.
Omenimo še Katekizem za odrasle, ki je nastal iz potrebe, da bi odrasli prepojili
življenje z evangelijem. Ponovna evangelizacija se je pokazala za nujno, kajti vedno
bolj se kažejo vplivi sekularizacije in pluralizma, kar posledično povzroča oddaljenost
od Cerkve in tudi versko brezbrižnost ter celo brezboštvo. Katekizem za odrasle lahko
služi kot pomoč pri udejanjanju ponovne evangelizacije. Primeren je za odrasle, ki slabo
poznajo krščansko vero, za tiste, ki so se oddaljili, pa tudi za verne kristjane. Tudi
tistega, ki ga zanima, kako kristjani verujemo, vabi Katekizem za odrasle. Že z vabilom
je nakazano, da poskuša imenovani katekizem prebuditi potrebo odraslih in motivirati
odrasle k življenju po veri. Spregovori tudi o religioznem izobraževanju odraslih: »Uči
se dan za dnem, rasti v zaupanju …« (152). Dodajmo, da si želimo Katekizem za
odrasle za slovenska tla.
»Spominjajoč se Kristusovih besed apostolom: »Kdor vas posluša, mene
posluša« (Lk 10, 16), verniki učljivo sprejemajo učenje in smernice, ki jim jih v
različnih oblikah dajejo njihovi pastirji,« (KKC 87). »Naloga obvezujoče razlagati
zapisano ali izročeno Božjo besedo je zaupana živemu cerkvenemu učiteljstvu, ki svojo
avtoriteto izvršuje v imenu Jezusa Kristusa,« (BR 10). Dodajmo, da učiteljstvo služi
Božji besedi, ko uči tisto, kar je izročeno.
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»Božja pomoč je nadalje dana naslednikom apostolov, ko učijo v občestvu s
Petrovim naslednikom, in na poseben način rimskemu škofu, pastirju celotne Cerkve,
kadar pri izvrševanju rednega učiteljstva predlože kak nauk, ki vodi k boljšemu
razumevanju razodetja v stvareh vere in nravnosti, ne da bi prišli do nezmotne definicije
in ne da bi se o tem »dokončno« izjavili. Temu rednemu učenju verniki dolgujejo tisto
»religiozno poslušnost volje in razuma«, ki sicer razlikuje od »pritrditve vere«, vendar
pa je njen podaljšek,« (KKC 892).
»Kristus […] izvršuje svojo preroško službo […] ne le po hierarhiji […], ampak
tudi po laikih. Postavlja jih za svoje priče in jih usposablja s čutom vere in z milostjo
besede,« (KKC 904; C 35). Svoje preroško poslanstvo izvršujejo laiki tudi z
evangelizacijo, to je z »oznanjevanjem Kristusove blagovesti s pričevanjem življenja in
besede«. Pri laikih »dobiva ta evangelizacija […] svojevrsten pečat in posebno
učinkovitost iz tega, ker poteka v navadnih razmerah sveta«, ko gre za oznanjevanje
nevernim in vernim (KKC 905; LA 6; M 15). »Tisti izmed vernih laikov, ki so za to
sposobni in se za to vzgajajo, morejo tudi pomagati pri katehezi (ZCP kan. 774; 776;
780), pri poučevanju svetih znanosti (ZCP kan. 229), pri sredstvih družbenega
obveščanja (ZCP kan. 823),« (KKC 906). »Pobuda krščanskih laikov je še posebej
potrebna, ko gre za to, da se odkrijejo ali izdelajo sredstva za prepajanje socialnih,
političnih, ekonomskih stvarnosti z zahtevami krščanskega nauka in življenja. Takšna
pobuda je normalna prvina življenja Cerkve,« (KKC 899). Iz tega sledi, da je Cerkev
prostor, kjer se laiki oblikujejo in delujejo v verskem ter kulturnem smislu.
Kateheza se naslanja na nekatere prvine pastoralnega poslanstva Cerkve, ki
imajo katehetski vidik, ki katehezo pripravljajo ali iz nje izvirajo: prvo oznanilo
evangelija ali misijonsko delovanje za prebujanje vere, iskanje razlogov za verovanje,
izkustvo krščanskega življenja, vključevanje v cerkveno skupnost, apostolsko in
misijonarsko pričevanje (CT 18). Velja, da je kateheza povezana z vsem življenjem
Cerkve, saj lahko prispeva k duhovni rasti posameznikov. »Kateheza o stvarjenju je
bistvenega pomena. Tiče se temeljev človeškega in krščanskega življenja. Razjasnjuje
namreč odgovor krščanske vere na osnovno vprašanje, ki so si ga postavljali ljudje vseh
časov: »Od kod prihajamo?« »Kam gremo?« »Kateri je naš izvor?« »Kateri je naš cilj?«
»Od kod prihaja in kam gre vse to, kar biva?« Obe vprašanji, vprašanje izvora in
vprašanje cilja, sta neločljivi. Sta odločilni za smisel življenja in življenjsko usmerjanje
vsega našega dejanja in nehanja,« (KKC 282). S pridobivanjem odgovorov je
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posameznik motiviran za oblikovanje novih vprašanj, na katere želi spet odgovore.
»Človeško bivanje dejansko vedno presega samo sebe, vedno je usmerjeno k nekemu
smislu. V tem smislu človeku v njegovem bivanju ne gre za zadovoljstvo ali moč, pa
tudi ne za uresničitev samega sebe, temveč predvsem za izpolnitev smisla,« (Frankl
2005, 54). S tem Frankl ni pokazal na konkretno religioznost, ampak je pokazal na
osebnega Boga, ki nam osmišlja življenje. Naredil je primerjavo z različnimi jeziki, kjer
ne gre za to, kateri je boljši ali slabši, kajti vedno imajo nekaj skupnega. Pri tem se
pojavi vprašanje, kako nam pomaga določen jezik pri izražanju. »Prav tako lahko tudi
prek vsake religije najde pot do Boga – do edinega Boga,« (56). Za Frankla je
religioznost intima, ker bi z izdajo svoje religioznosti izdali svojo lastno osebnost (35).
Gre za religioznost v našem nezavednem, ki ima značaj naše odločitve. »Religioznost je
eksistencialna – ali nikakršna,« (48). Franklovo voljo do smisla in do zadnjega smisla
smo predstavili v drugem poglavju.
Božjemu govoru pri katehezi pridružimo nravno katehezo apostolskega
poučevanja (Rim 12–15; 1 Kor 12–13; Kol 3–4; Ef 4–5 …). Z oblastjo apostolov naprej
predajamo Božje poučevanje. Apostolsko izročilo se uresničuje z živim predajanjem
Božje besede in s Svetim pismom. Tisti, ki nas uči dokončno resnico Božjega razodetja,
je Kristus (KKC 426). Da bi Božjo besedo premišljevali v osebni molitvi, jo posedanjali
in jo ponotranjili tako, da bi rodila svoj sad v novem življenju in v verovanju, ima za cilj
kateheza odraslih. »Iz poznanja Kristusa izvira hrepenenje, da bi ga oznanjali, da bi ga
»evangelizirali« in še druge vodili k pritrditvi veri. Hkrati pa čutimo, kako potrebno je,
da bi vedno bolje poznali to vero,« (KKC 429).
Pripomoček pri poznavanju vere in katehezi je katekizem, ki omogoča
poučevanje verskih resnic ter uvajanje v krščansko življenje po veri. Katekizem poskuša
v celoti predstaviti vsebino krščanskega verovanja. Katekizem katoliške Cerkve, ki je
danes v veljavi, se naslanja na poudarke drugega vatikanskega koncila. Njegovi
poglavitni viri so Sveto pismo, cerkveni očetje, cerkveno učiteljstvo in liturgija. V
središču ostaja Bog. Opozorimo, da posamezniki živimo v določenem okolju, času in
prostoru, zato si je treba odgovoriti na temeljna vprašanja in tako na sebi primeren način
odkrijemo temelj vere. Ko beremo in premišljujemo vsebine Katekizma katoliške
Cerkve, obnavljamo svoje znanje verskih resnic, da jih lahko razumemo in poglabljamo
osebno vero. Nekaj neločljivega od vere je, da kot verujoči hrepenimo po tem, da bi
bolje spoznali Njega, v katerega smo postavili svoje zaupanje, in tako bolje razumeli to,
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kar je razodel. Globlje spoznanje nam daje možnost umevanja vsebin vere. V umevanju
stvarnosti in dediščine vere lahko posamezniki versko rastemo ob premišljevanju,
preudarjanju ter preučevanju razodetih resnic, pa tudi z notranjim uvidevanjem
duhovnih stvarnosti, ki jih pridobivamo z izkustvom. »Z vero človek v celoti podredi
svoj razum in svojo voljo Bogu. Z vsem svojim bitjem daje človek pritrditev
razodevajočemu se Bogu. Sveto pismo imenuje človekov odgovor razodevajočemu se
Bogu 'poslušnost vere',« (KKC 143). Izročilo, ki prihaja od apostolov, je Jezusovo
učenje in zgled ter tisto, kar so se naučili po Svetem Duhu. Prvi rod kristjanov še ni imel
zapisane Nove zaveze, ki pričuje za proces živega izročanja oziroma izročila.
Opozorimo, da je treba razlikovati teološka, disciplinarna, liturgična ali pobožnostna
izročila v krajevnih Cerkvah. Pri teh izročilih gre za posebne oblike, pri katerih dobiva
veliko izročilo izraze, ki so prilagojeni različnim krajem in dobam. V luči velikega
izročila je pod vodstvom cerkvenega učiteljstva možno, da se ta posamezna izročila
ohranjajo, prilagodijo ali opustijo.
»Naloga obvezujoče razlagati zapisano ali izročeno Božjo besedo je zaupana
živemu cerkvenemu učiteljstvu, ki svojo avtoriteto izvršuje v imenu Jezusa Kristusa
(BR 10), torej škofom v občestvu s Petrovim naslednikom, rimskim škofom,« (KKC
85). Iz tega sledi, da učiteljstvo ni nad Božjo besedo, ampak ji služi. Uči tisto, kar je
izročeno, in predlaga v verovanje.
Cerkveno učiteljstvo v polnosti uporablja avtoriteto, ki jo ima od Kristusa, ko
definira dogme, opredeljuje verske resnice, torej ko predloži resnice, vsebovane v
Božjem razodetju, ali resnice, ki so z njimi v zvezi (KKC 88). Velja, da med našim
duhovnim življenjem in dogmami, to je verskimi resnicami, obstaja vez. Dogme nas
motivirajo na poti naše vere, kažejo nam pot vere in jo delajo varno ter zanesljivo. Po
tem sta lahko naš razum in srce motivirana za sprejemanje verskih resnic, ki jih v celoti
najdemo v Kristusovem razodetju.
Vsi verniki imajo delež pri razumevanju in predajanju razodete resnice. Celota
vernikov se v verovanju ne more motiti, kar razodevajo z nadnaravnim verskim čutom
vsega ljudstva, ko izpričujejo svoje soglasje v stvareh vere in nravnosti (KKC 91–92). S
tem verskim čutom se verniki oklepamo vere pod vodstvom cerkvenega učiteljstva in
smo motivirani, da s pravilno presojo vanjo globlje prodiramo ter jo v življenju
uresničujemo na polnejši način. Ne pozabimo, da je avtentična razlaga Božje besede
zaupana cerkvenemu učiteljstvu, papežu in škofom v občestvu z njim.
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Avtoriteta cerkvenega učiteljstva se razteza tudi na specifične zapovedi naravne
postave z izvrševanjem svoje preroške naloge, ko oznanja ljudem, kaj v resnici so, in
jim kliče v spomin, kaj naj bi bili pred Bogom (KKC 2036; VS 14). Nezmotnost
cerkvenega učiteljstva zajema prvine nauka skupaj z nravnostjo, brez katerih resnic vere
ni mogoče ohranjati, razlagati ali izpolnjevati.
Za Fowlerja vera vključuje »načine bivanja in spoznavanja, njen aktivni način pa
je urejati, graditi, vzdrževati, ohranjati, povezovati, umeščati in izročati,« (Fowler 1986,
19). Iz tega lahko sklepamo, da je vera dinamična. Spoznavanje posameznika se pojavi,
ko se v odnosu s svetom sooča z različnimi dražljaji in je motiviran, da odgovori z
močjo svojega duha, ko jih konstruktivno oblikuje ter organizira.
Pri verovanju motiv ne izhaja iz dejstva, da se nam razodete resnice kažejo kot
resnične in umljive, ampak verujemo zaradi Njega, ki se razodeva. Da zadovoljimo svoj
razum, nam to omogočajo tudi zunanji dokazi, kot je širjenje in plodovitost Cerkve z
motivi verodostojnosti. Gre za zaupanje ali nezaupanje, za zvestobo ali nezvestobo v
veri, ko se opiramo na razlago ljudi, vrednot, skupnosti in podob končnega okolja, s
katerimi smo v odnosu (19).
Cerkev brani zmožnost človeškega razuma za spoznanje Njega. Daje možnost
govoriti o Njem z vsemi ljudmi, kar je izhodišče za dialog z vsemi religijami, z
neverujočimi, pa tudi na področju filozofije in znanosti. Pri obravnavi vprašanja odnosa
med vero in okoljem lahko pričakujemo težave.
Po Fowlerju odkrivamo motive ob svojem prizadevanju iskanja cilja, ko
predpostavljamo o značaju moči in vrednotah končnega okolja. Cilj odseva učinkovito
vez s smiselnimi podobami in s središčem vrednot ter moči (Fowler 2000, 24). Vera je s
svojo dinamiko v celotni samokonstitutivni motivaciji jaza oziroma poskus teoretične
pozornosti na preobrazbo zavesti, kjer lahko gre za nenadno spreobrnjenje ali pa tudi za
postopnost oziroma za počasno, zanesljivo rast. Prepoznavamo sebe, druge in celoten
svet, ko odkrivamo sebe kot središče moči. Zaradi moči preobrazbe zavesti so nam dane
možnosti, da lahko iščemo ali omogočimo vnovično osredinjenje končnega okolja.
Pri spoznavanju smo motivirani za učinkovit, iznajdljiv in celosten način
spoznavanja, kar pa ne izključuje logične in racionalne gotovosti. Gre za oblikovanje
spoznanja in za podobo o končnem okolju, za motivacijo v skladu z močjo in z
vrednotami presežnega smisla. Iz tega sledi, da so nam poleg razumske gotovosti
ponujene možnosti logike prepričanja.
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Fowler se je v teoriji o verskem razvoju opiral na Eriksona, ki je v procesu
zorenja posameznika prikazal pozitivno vlogo in vpliv religije. Posameznik potrebuje
versko ozračje, ki temelji na zaupanju (Prijatelj 2008, 359). Erikson poudarja, da
odrasli potrebujejo religijo in življenjsko vero, če jo hočejo predajati naslednjim
rodovom (Erikson 1994, 67). Tudi pri odraslih sta pomembna zaupanje in vera, da lahko
premagajo različne krize, ki se pojavijo.
Razvoj posameznikovih življenjskih moči je celostno zorenje posameznika v
odprtem odnosu do sebe, drugih in Njega. Gre za izbiro »samouresničitev ali biti človek
za druge,« (Fowler 1980, 147). Za Fowlerja je osmislitev naših življenjskih moči v
osebnem odnosu do Njega. Naša motivacija je konstruktivna in osmišljena v odnosu z
Njim.
Posamezniki lahko spregovorimo o svojem verskem razvoju oziroma
spreobračanju: »Spreobračanje je posameznikovo vedno vnovično osredinjanje prejšnjih
zavednih ali nezavednih podob o vrednotah in močeh ter zavestno privzemanje na novo
poglobljenih poglavitnih pripovedi v prizadevanju, da preoblikuje osebno življenje v
novi skupnosti njihovega razlaganja in delovanja,« (Fowler 1981, 281–282). Pomaga
nam lahko teorija verskega razvoja, pa tudi skupnosti z različnimi razvojnimi
izkušnjami.
KKC nam predstavi verski razvoj posameznika, ko človek odgovori Bogu
prostovoljno in ga ni dovoljeno siliti proti njegovi volji, da bi veroval (KKC 160).
Iskanje terja od človeka napor uma, iskrenost volje, pa tudi pričevanje drugih, ki ga
učijo iskati Boga (KKC 30). Tudi ko se posamezniki sprašujemo o izvoru zla, nas
boleče iskanje usmerja v spreobrnjenje k Bogu (KKC 385). KKC pa za razliko od
Fowlerja pokaže na milost, kajti: »Samo po milosti in z notranjo pomočjo Svetega Duha
je mogoče verovati. Nič manj resnično je, da je vera pristno človeško dejanje. Zaupati
Bogu in držati se resnic, ki jih je razodel, ne nasprotuje ne človekovi svobodi ne
njegovemu razumu,« (KKC 154). Bog je blizu vsakemu posamezniku, katerega naloga
je, da išče, spoznava in odgovori na Njegov klic.
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Dodajmo še, »da je resnično sprejetje KKC19 v stvarno življenje Cerkve v praksi
odvisno od »sprejetja«, ki ga je KKC deležen s strani duhovnikov; od tega je odvisno,
ali KKC operativno oblikuje katehezo in po njej popolno sprejetje v cerkvenih
skupnostih. V tem pogledu je izredno pomemben Kompendij KKC, ki ga je Benedikt
XVI. tako slovesno objavil. V teh letih se je KKC izkazal kot prednostno orodje za
»novo evangelizacijo«: predstavlja pogum resnice v svetu, v katerem prevladuje
skepticizem, oziroma – kar je isto –, predstavlja trajno mladost evangelija in Cerkve.
Kajti KKC predstavlja izročilo dvajsetih stoletij, ki se obrača k današnjemu človeku – ki
ga napadajo dvomi in negotovost –, ter mu preprosto ponuja krščansko pot vere z
njenimi radikalnimi posledicami, a tudi z vrednotami in gotovostjo, ki daje smisel
človeškemu življenju,« (Rodríguez 2013, 157). Kot prvi motiv vere vidimo v tem, da
zapustimo prepričanje, da bomo sami našli zadovoljiv odgovor o smislu življenja. Gre
za prvi dar oziroma prvo milost.

KKC je nakazal motiv za naše verovanje, ki išče umevanja. Hrepenimo po
spoznanju Boga in želimo razumeti, kar je razodel. Globlje spoznanje nas motivira k
večji veri. Verujoči sprejemamo učenje in smernice cerkvenega učiteljstva, kar nas vodi
k boljšemu razumevanju razodetja. Cerkvenemu učiteljstvu lahko pomagajo verni laiki,
ki so za to usposobljeni.

4.3 Splošni pravilnik za katehezo
V katehetskem načrtu številnih delnih Cerkva je izredno pomemben razvoj
kateheze za odrasle. Ta kateheza je dobila prednostni značaj. Zavzema središčno mesto
pri cerkvenih skupinah in nekaterih gibanjih. Danes pridobiva katehetska misel ob
podpori novih usmeritev cerkvenega učiteljstva vsebino in globino. Temeljna usmeritev
katehetske dejavnosti je razodetje, pri čemer se upošteva Sveto pismo. Pri tem pa ne

19

Katekizem katoliške Cerkve (KKC) je bil objavljen leta 1992. Njegov predhodnik je Rimski katekizem
(RK), ki je postal oporno besedilo za KKC, kot sta razložila kardinal Ratzinger in Schönborn, ki sta bila
predsednik ter tajnik komisije (Rodríguez 2013, 157).
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prihaja v celoti do skladnosti v povezovanju Svetega pisma, tradicije in učiteljstva (SPK
29, 30).
Izziv za katehezo so kot naslovljenci odrasli (SPK 33). Kateheza se obrača na
kristjane, ki so uvedeni v temeljne prvine, a je treba njihovo vero poglabljati in jo voditi
k zorenju. Cerkveno učiteljstvo lahko to opravi na različne načine: sistematično,
priložnostno, individualno, skupno, organizirano, spontano (SPK 51).
»Celotni delež živetega življenjskega ciklusa, naj gre za njegov začetek, sredino
ali konec, postavlja v nevarnost smisel življenja in smrti pri vseh posameznikih, katerih
število življenjskih obdobij narašča,« (Erikson 1971, 139). Ne glede na posamezna
življenjska obdobja je Frankl ustvaril koncept psihoterapije, pri čemer je v središče
posameznikovega življenja postavil odkritje smisla življenja kot »prve življenjske moči,
ki prebudi v človeku motivacijo. Bolj ko si človek prizadeva izpolniti smisel svojega
življenja, bolj se v njem uresničuje tudi ta njegova življenjska moč,« (Frankl 1982,
121).
»Ko evangelizacija oznanja svetu veselo vest razodetja, vabi človeka k
spreobrnjenju in k veri. [ … ] Krščanska vera je predvsem spreobrnjenje k Jezusu
Kristusu, polna in iskrena privrženost njegovi osebi in odločitev za hojo za Njim. Vera
je osebno srečanje z Jezusom Kristusom; pomeni postati njegov učenec. To zahteva od
človeka, da si nenehno prizadeva misliti kot On, presojati kot On in živeti, kot je On
živel. Vernik se tako združuje tudi s skupnostjo učencev in sprejema vero Cerkve,«
(SPK 53). Že KKC 166 in 167 sporočata, da je vera osebnostno dejanje ter svoboden
odgovor človeka na pobudo razodevajočega Boga, pa tudi, da nihče ne more verovati
sam. Vsak verujoči je člen v verigi verujočih.
V procesu vere in spreobrnjenja lahko s teološkega vidika zaznamo različne
nagibe oziroma motive:
– Zanimanje za evangelij, ko se pojavi prvi nagib pri neverujočem,
indiferentnem ali članu druge vere, a še ni trdne odločitve. Govorimo o nagnjenju k
veri, pripravi na evangelij, nagnjenje k verovanju, verskemu iskanju.
– Spreobrnjenje, pri čemer prvo zanimanje za evangelij zahteva nekaj časa za
iskanje, preden postane trdna izbira. Gre za željo, hoditi za Kristusom, kar smo prikazali
v tretjem poglavju.
– Izpoved vere, ko predanost Kristusu ustvarja pri vernikih željo, da bi ga bolje
spoznali in se vživeli vanj. Kateheza jih uvaja v poznanje vere in v začetno krščansko
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življenje, ko pospešuje duhovno pot, ki sproži »postopno spremembo miselnosti in
navad«, odpovedi in boje, pa tudi radosti. S tem je omogočena izpoved žive, jasne in
dejavne vere, kar je prikazano že v KKC 187–189.
– Pot naproti popolnosti, ko začetno zorenje, ki je vir izpovedi vere, ni zadnja
stopnja trajnega spreobrnjenja, ampak je potrebna rast ob podpori mnogovrstnih oblik
trajne vzgoje za vero (SPK 56). Kateheza si prizadeva, da nas osvesti o naših osebnih in
družbenih izkušnjah. Poskuša nam osvetliti vprašanja v luči evangelija, ki se nam
porodijo ob naših osebnih in družbenih vprašanjih. Tako v nas motivira resnično željo
po preoblikovanju našega življenja. Poskuša nas motivirati k življenju v polnosti.
Prizadeva si razložiti naše sedanje življenje v luči svetopisemskih izkušenj. Želi
pokazati, kako so teme vere vir življenja. Pri vsem tem pa ima kateheza za cilj naš
svoboden odgovor ob motiviranju naše dejavne udeležbe.
»Zavedanje samega sebe ni sposobnost, s katero bi človek mogel intuitivno
odkriti edinstveni in specifični smisel, ki ga nosi v sebi vsaka človekova situacija.
Samozavedanje se oblikuje postopoma, pri čemer je lahko v veliko pomoč ponovno
pregledovanje dogodkov in izkušenj, ki imajo zanj poseben pomen,« (Guindon 2001,
373). Posamezniki se ne zavedamo smisla, zato smo motivirani, da ga najdemo. Ob
zavedanju tega smisla lahko ukrepamo z vso odgovornostjo, kar nam ponuja neomejena
notranja svoboda. Pomaga nam lahko nova evangelizacija, ki je vedno aktualna, kajti
krščansko oznanilo ne pade vedno na plodna tla. Iz SPK je razvidno prizadevanje, da bi
krščansko oznanilo nagovorilo slehernega posameznika.
Kateheza pri uresničevanju svojih ciljev uporablja posredovanje evangeljskega
sporočila in izkušnjo krščanskega življenja. V posameznikovi izkušnji se naj ukorenini
vsaka razsežnost vere kot vere v svoji celoti, da ne ostane v posamezniku kot nekaj
začasnega ali osamljenega. Različne razsežnosti vere so predmet vzgoje z vidika »daru«
in tudi z vidika »naloge«. Poznavanje vere, liturgično življenje in hoja za Kristusom so
vsaka zase dar Duha, ki se prejema ob molitvi, pa tudi motivacija, da jih preučujemo na
duhovni, moralni in pričevalni ravni. Dodajmo še, da morajo biti prisotni vsi vidiki
(SPK 87). Hojo za Kristusom smo podali že v tretjem poglavju.
Kateheza svojo vsebino zajema iz živega vira Božje besede, ki ga sprejemamo
po izročilu in Svetem pismu, kajti »sveto izročilo in Sveto pismo sestavljata en sam sveti
zaklad Božje besede, ki je bil izročen Cerkvi,« (OK 27). Božjo besedo kristjani
premišljujemo in vedno globlje razumevamo po čutu vere ter pod vodstvom cerkvenega
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učiteljstva in jo lahko poglabljamo s teološkim raziskovanjem, kar nam daje možnost,
da smo motivirani v življenjskem razumevanju vere (SPK 95). Pri tem mora biti
pedagoški način takšen, ki nam najbolj ustreza in hkrati ustreza okoliščinam življenja
cerkvene skupnosti. »Naloga škofov je, da glede tega izdajo natančnejša navodila in
poskrbijo za njihovo uporabo v katehetskih pravilnikih, katekizmih za različne starosti
in kulturne razmere in z drugimi sredstvi, ki jih imajo za najbolj primerne,« (ZCP 775).
Viri kateheze imajo svojo govorico, ki ji daje obliko bogata različnost
dokumentov: svetopisemski odlomki, liturgična besedila, spisi cerkvenih očetov, izjave
cerkvenega učiteljstva, simboli vere, pričevanje svetnikov, teološka razmišljanja. Živ vir
Božje besede in viri, ki izhajajo iz nje ter v katerih se izraža, dajejo katehezi možnost
posredovanja njenega sporočila vsem tistim posameznikom, v katerih je dozorela
odločitev za vero (SPK 96). Ko želimo spoznati, v kaj katoliška Cerkev veruje, nam je v
pomoč Katekizem katoliške Cerkve. Pri tem pogrešamo katekizem krajevne Cerkve.
Odnos krščanskega sporočila do posameznikove izkušnje izvira iz samega
namena kateheze, ki skuša posameznika osebno povezati v občestvo z Jezusom
Kristusom, s središčnim simbolom krščanstva (SPK 98). Središčni simbol krščanstva
nam nudi globoko občutenje, saj gre za presežno. Pri tem posamezniki čutimo, da
pripadamo celoti, kar nas pomirja in usposablja za življenje. Ko nas središčni simbol
krščanstva vznemiri, motivira nezavedno psihično vsebino, kar Jung poimenuje
numinozno. Numinozno, ne glede na vzrok, je pogoj subjekta, neodvisnega od njegove
lastne volje. Vzrok te izkušnje najdemo zunaj subjekta. Torej je numinozno lastnost
nekega vidnega objekta ali učinkovanje nevidne prisotnosti, ki povzroči spremembo
zavesti (Jung 1996, 111). Izkušnja numinoznega povzroči spremembo, katere posledica
je, da spremenimo pogled na svet. Numinoznost predstavlja ujetost in obvladanost po
takšnih silnicah, na katere subjektova zavest in njegova volja nimata nobenega vpliva,
prav tako pa ni mogoč noben zavesten napor, da bi se prisotnost numinoznega vpliva
izničila. Po izkustveni plati gre za integracijo človekove psihe v celoto, neopisljivi in
enkratni pečat v njegovo osebnost, v numinoznem izkustvu se nasprotji zavesti ter
nezavednega združita v enost. Numinoznega izkustva se drži vtis absolutnosti: če do
njega pride, inverzibilno in popolnoma predrugači človekovo stališče; če do njega ne
pride, mu ne bo dano razumeti vsebine in bo ohranil distanco do kakršnekoli verske
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vsebine20 (Otto 1993, 53). Na Jungovo numinozno izkustvo smo opozorili v drugem
poglavju, ko gremo posamezniki po poti preoblikovanja in iščemo svojo izpolnitev.
Kateheza se trudi, »da posameznike osvesti o njihovih najpomembnejših
osebnih in družbenih izkušnjah. Prizadevati si mora tudi, da v luči evangelija osvetli
vprašanja, ki se porajajo ob takih položajih, tako da spodbudi v ljudeh resnično željo, da
bi preoblikovali način svojega življenja,« (OK 29). Pripomnimo, da je treba poiskati
pedagoški način, ki ustreza okoliščinam življenja cerkvene skupnosti oziroma
naslovljencem

kateheze.

O

spreobračanju

oziroma

preoblikovanju

življenja

posameznikov smo spregovorili pri Katekizmu katoliške Cerkve. Spodbudo oziroma
motivacijo posameznikov pa smo že predstavili v tretjem poglavju.
Pri katehetskem delovanju Cerkve sta oporni točki za navdih Sveto pismo in
Katekizem katoliške Cerkve. Sveto pismo kot »Božja beseda, kolikor je ob navdihovanju
Božjega Duha pismeno zaznamovana«, (BR 9) in Katekizem katoliške Cerkve kot
sodoben izraz Cerkve in navodilo za poučevanje vere bogatita katehezo v sodobni
Cerkvi. Kateheza podaja vsebino Božje besede po dveh načinih, po katerih jo Cerkev
posreduje, poglablja in živi, in sicer kot pripoved zgodovine odrešenja ter kot razlago
simbola vere. Po Jungu gre za naše predzavestno vedenje, ki se vedno in povsod izraža
v simbolih. »Zato vera zadošča – kjer je prisotna,« (Jung 1996, 228). Simboli učinkujejo
kljub nerazumevanju našega uma. Naše nezavedno je prisotno v kolektivnem
nezavednem oziroma kolektivno nezavedno je prisotno v nas. Ne gre samo za naš
osebni pojav, ampak za kolektivnega, zato »ji arhetipska struktura človeškega
doživljanja pač v ničemer ne nasprotuje, ampak jo celo potrjuje … Religija je morebiti
celo najbolj tipična forma ozaveščanja tega kolektivnega nezavednega in soočanja z
njegovim izkustvom, ker nam predoča navzven projicirano psihično realnost religioznih
predstav nekega obdobja, tako da postanejo konkretne in materialno vidne,« (Vezjak
1996, 39–40) Razvidna sta razširjenost in pomen projekcij pri posameznikovem
doživljanju samega sebe ter sveta. Vsaka ideja Boga, izoblikovana v posamezniku,
najde svoj odsev v psihičnih predispozicijah slednjega. Na mestu, kjer je Otto videl
učinkovanje numinoznega, ki naznanja Božjo prezenco, nastopijo pri Jungu arhetipi, ki
so nosilci učinkovanja, njihov avtor pa je posameznik.21 Jung je postopoma razvil tezo o
20

»Numinozno izkustvo neizogibno vodi v religiozno življenje,« (Otto 1993, 53).
Arhetipi so –»kolektivne oblike ali podobe, razširjene praktično po celotni zemeljski obli, ter so hkrati
konstituenti mitov in avtohtoni, individualni proizvodi nezavednega izvora,« (Vezjak 1996, 40).
21
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obstoju nezavednega kompleksa o podobi Boga, ki ga ni prikazal kot arhetip, ampak kot
kompleks psiholoških dejstev, ki transcendentira našo zavest in je neposredno istoveten
z identiteto. Iz tega sledi, da je Jungovo sebstvo nezavedno bistvo posameznika oziroma
božanskost človeka.
Transcendentno lahko spoznamo v Svetem pismu in Katekizmu katoliške
Cerkve, ki motivirata biblično katehezo, pa tudi katehezo verskega nauka, ko
posredujeta vsebino Božje besede. Kateheza je pomensko in življenjsko podajanje
dokumentov vere.
Kateheza je pedagogika v dejanju vere in skupno opravlja delo uvajanja, vzgoje
ter pouka (SPK 144). Vsekakor presega zgolj pouk, kljub temu da ga vključuje. Pristna
kateheza motivira posameznike k dojemanju Božjega delovanja in ima za cilj svoboden
posameznikov odgovor (SPK 145). Torej nas vodi k temu, kar je kristjanom skupno, h
krščanski veri. Posamezniki smo motivirani, ker ne gre za spoprijemanje s spornimi
vprašanji niti ne za teološko raziskovanje. Kateheza nam sporoča celovitost Božje
besede v konkretnem življenju, s pomočjo pedagoških navodil (SPK 146). S pomočjo
kateheze in milosti zorimo v svojem notranjem življenju v ljubezni do Boga ter do
občestva. Motivirani smo, da vsak dan znova stopimo na duhovno pot v resnici, molitvi
in zahvali, kar nam nudi homilija.
Ob navdihu pedagogike vere katehet motivira posameznika prek kakovostne
vzgojne poti, da se odpre verski razsežnosti življenja na eni strani, z druge strani pa mu
predlaga evangelij, tako da prenikne in preoblikuje procese umevanja, zavesti, svobode
delovanja, tako da napravi življenje za podaritev samega sebe po zgledu Jezusa
Kristusa. Pri tem se katehet uporabi njemu poznane prispevke krščansko pojmovanih
vzgojnih znanosti (SPK 147). Katehet ve, da vsebina kateheze zahteva, da je način
podajanja vsebine ustrezen naravi sporočila, virom, jeziku, konkretnim okoliščinam
cerkvene skupnosti in položajem posameznih vernikov, ki jim je kateheza namenjena
(SPK 149). Iz tega sledi, da dobra katehetska metoda zagotavlja zvestobo vsebini.
K razvoju kateheze lahko dejavno prispevajo katehiziranci, še posebej odrasli,
ko so motivirani za iskanje učinkovitih poti za razumevanje in izražanje sporočila (SPK
157). Možnost je, da se učijo z dejanji, motivirani so za iskanje in dialog ali pa so lahko
motivirani za izmenjavo ter soočanje vidikov.
Pri katehezi velja, da ima skupina pomembno vlogo pri procesih razvoja
posameznika. Pri odraslih motivira dialog, čut za soudeležbo z drugimi in krščansko
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soodgovornost. Katehet, ki se udeležuje življenja skupnosti, opazuje in vrednoti njeno
energijo. Je dejavni pričevalec za evangelij, ki premišljeno motivira skupno iskanje vere
(SPK 159).
Kateheza se prilagaja in udejanja po različnih okoliščinah, v katerih se posreduje
Božja beseda (OP 33). Te okoliščine izhajajo iz raznih kultur, starosti, duhovnega
življenja, družbenih in cerkvenih položajev ljudi, ki jim je kateheza namenjena (KKC
24). Poudarimo, da v pluralnosti položajev prilagajanje upošteva posameznika v njegovi
celotnosti in enosti, po miselnosti, ki jo ima Cerkev. Kateheza poleg zunanjih prvin
danega položaja upošteva posameznikov notranji svet, resnico o človeškem bitju, to je
»prvi in temeljni poti Cerkve« (ČO 14). Vsekakor je potek prilagajanja bolj skladen, če
so upoštevani vprašanja, pričakovanja in potrebe posameznika v njegovem notranjem
svetu.
Pri katehezi ima lahko posameznikovo izkustvo različne vloge:
– V posamezniku poraja zanimanja, vprašanja, upanja in tesnobe, razmišljanja
ter presoje, ki ga motivirajo in prebujajo željo po spremembi življenja. Kateheza
opozarja na posameznikova izkustva, pomaga v luči evangelija presojati vprašanja in
potrebe, ki iz njih izvirajo, ter motivira k novi zasnovi življenja.
– Izkustvo podpira razumljivost krščanskega sporočila in pomaga posamezniku
raziskati ter usvojiti resnice, ki so objektivna vsebina razodetja.
– V veri prejeto izkustvo postane na določen način kraj razodetja in uresničenja
odrešenja. Katehet pomaga posamezniku, da razbere povabilo k spreobrnjenju in vedno
bolj odkriva Božji načrt v svojem življenju (SPK 152). Dodajmo, da je osvetljevati in
razlagati izkustvo z danostjo vere težka naloga katehetske pedagogike in je dosegljiva
ob uporabi medsebojne zveze oziroma medsebojnega vpliva med globokimi človeškimi
izkustvi ter razodetim sporočilom (SPK 153).
Kateheza, ki se obrača na odrasle, upošteva pri pogovoru o veri posameznikove
živete izkušnje in razmere ter izzive, ki jih srečuje v življenju. Vprašanja posameznikov
in potrebe vere so mnogovrstne ter različne. Srečamo se lahko z odraslimi, ki želijo
poglobiti svojo vero, drugi so se oddaljili od vere, tretji pa šele želijo spoznati vero
(SPK 172). Kateheza odraslih je namenjena posameznikom, ki so poklicani k različnim
družbenim nalogam. Namenjena je tudi odraslim, ki so izpostavljeni globokim
spremembam in krizam. Pri odraslih se tako kaže potreba po osvetljevanju, razvijanju in
varovanju vere, da je odrasli motiviran k dosegu krščanske modrosti, ki mu daje smisel,
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enotnost ter upanje pri njegovih različnih življenjskih izkušnjah v osebnem, družbenem
in duhovnem življenju. Iz tega sledi, da kateheza odraslih zahteva skrbno zaznavanje
značilnih potez vere odraslega kristjana, ki jih prevedemo v cilje in vsebine, določimo
stalnice pri razlagi, najučinkovitejša metodološka navodila ter izberemo prave oblike in
vzorce (SPK 173).
Kateheza odraslih nam daje možnost, da nam pomaga odkrivati, vrednotiti in
posodabljati, kar smo prejeli po naravi ter milosti v cerkveni skupnosti in v družbenem
življenju. Tako lahko premagujemo anonimnost oziroma izgubo identitete, ko lahko
doživljamo nezaupanje družbe do sposobnosti, ki jih posedujemo (SPK 175). Kateheza
nas motivira k umskemu usvajanju vsebine vere, gane naše srce in preoblikuje naše
vedenje. S tem dosežemo, da izpolnimo prepad med svojim verovanjem in svojim
življenjem, med krščanskim sporočilom ter svojim kulturnim okoljem.
Za katehezo so vir, kraj in cilj krščanska skupnost (SPK 254). Kot trdna opora za
župnijsko katehezo služijo občestva zrelih kristjanov, ki so uvedeni v vero, a imajo
potrebo po primerni ter različni pastoralni skrbi. Takšen cilj lahko dosežemo, če so v
župnijah pospešeno oblikovana mala cerkvena občestva (SPK 258). Temeljna cerkvena
občestva nastajajo iz potrebe, da bi še bolj intenzivno živele cerkveno življenje ali pa
zato, ker iščejo in si želijo bolj človeškega ozračja, česar večje cerkvene skupnosti ne
morejo ponuditi (OE 58; SPK 263). V temeljnih cerkvenih občestvih je dana možnost,
da se razvije uspešna in koristna kateheza:
– bratsko ozračje, kjer občestva živijo, je primerno okolje za celostno katehetsko
delovanje, pri čemer se upoštevata lastna narava in značaj kateheze;
– razvije se poglobljeno skupnostno življenje, ki zagotavlja temelje krščanskega
življenja posameznikov;
– majhna skupnost je prostor za posameznike, ki so opravili pot kateheze (SPK
264). Podobno podaja PZ 73, ko je za pospeševanje vseh tistih oblik cerkvenega
življenja, ki ljudi ne samo usposabljajo za dialog, ampak ga tudi dejansko omogočajo.
»Krščansko občestvo je prvi nosilec kateheze. Krščanska skupnost je vir, kraj in
cilj kateheze. Vedno se iz krščanske skupnosti poraja oznanjevanje evangelija, ki kliče
ljudi, da se spreobrnejo in sledijo Kristusu. Ista skupnost sprejema tiste, ki želijo
spoznati Gospoda in zaživijo novo življenje. […] Župnija je brez dvoma
najpomembnejši kraj, v katerem se oblikuje in izraža krščanska skupnost […]. Po drugi
strani je župnija redno okolje, kjer se ljudje rojevajo in rastejo v veri,« (PZ 367).
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Podobno je razvidno v SPK 254 in 257, kjer je dodano, da danes župnija doživlja
spremembe, a ostaja glavna oporna točka za krščansko ljudstvo, pa tudi za tiste, ki ne
prakticirajo vere. Ostaja gibalo kateheze in njen prednostni kraj, priznati pa mora, da v
določenih razmerah ne more biti težišče vse cerkvene funkcije glede katehiziranja ter se
mora povezati z drugimi ustanovami.
»Različna združenja, gibanja in skupine vernikov, ki se razvijajo v delni Cerkvi,
imajo za cilj, da pomagajo učencem Jezusa Kristusa izpolnjevati njihovo laiško
poslanstvo v svetu in v sami Cerkvi,« (SPK 261). PZ 369 je k temu dodal, da je
kateheza, ki jo izvajajo gibanja in združenja, dopolnilna ter je usklajena s katehetskim
načrtom Cerkve na Slovenskem.
»Cerkev potrebuje različne vrste katehetov, ker so potrebe kateheze različne,«
(SPK 232). K temu je podal dopolnitev PZ 371: »Krajevna Cerkev v Sloveniji mora na
podlagi analize kulturnega in verskega stanja odkriti svoje potrebe in trezno presoditi,
kakšne vrste katehetov potrebuje, nato pa skrbeti za usposabljanje različnih vrst
katehetov.« O tem smo spregovorili v prvem poglavju.
Za temeljno organizacijo kateheze in njeno ustrezno načrtovanje skrbi v župniji
župnik, ki skupaj s kateheti naredi načrt celotnega katehetskega leta (SPK 225, PZ 377).
SPK 225 nadaljuje, da župnik povezuje katehetsko dejavnost v celoto z
evangelizacijskim načrtom skupnosti in zagotavlja povezavo kateheze župnijske
skupnosti s pastoralnimi škofijskimi načrti.

SPK prikaže krščansko vero kot spreobrnjenje k Jezusu Kristusu, ko si
prizadevamo misliti, presojati in živeti, kot je živel On. Gre za našo željo, hoditi za
Njim. Želimo ga spoznati in se vživeti vanj. Pri tem potrebujemo rast ob podpori trajne
vzgoje za vero. Poznavanje vere, liturgično življenje in hoja za Kristusom so za nas
vsaka zase dar Duha, ki jih prejemamo ob molitvi, in so tudi motivacija, da jih
preučujemo na duhovni, moralni ter pričevalni ravni. Možnost, da smo motivirani v
življenjskem razumevanju vere, dobimo, ko Božjo besedo premišljujemo in globlje
razumevamo po čutu vere, pod vodstvom cerkvenega učiteljstva ter jo poglabljamo s
teološkim raziskovanjem. Motivacijo za osebno rast v veri lahko udejanjamo v malih
krščanskih občestvih.
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V SPK imajo krajevne Cerkve oporo in vzorec za pripravo lastnih katehetskih
pravilnikov, katekizmov, priročnikov in modelov. V katehetski praksi krajevnih Cerkva
pogrešamo konkretne oblike kateheze odraslih, pa tudi sistematično poglabljanje, ki naj
sloni na teoretični in praktični sintezi.

4.4 Pridite in poglejte
Pridite in poglejte je slovenski pastoralni načrt, ki ponuja izhodišča
posameznikom, skupnostim in krščanskim občestvom za razumevanje slovenskega
aktualnega trenutka. Nakazuje naloge in jih postavlja pred verno katoliško občestvo
(Stres 2012, 8). Kot smo že omenili, v prvem poglavju načrt poudarja pomen osebne
vere, pastoralo spremljanje in novo apostolsko gorečnost: »Živa občestva Cerkve in
njihovi posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in
sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi
se drug drugemu lahko darovali v ljubezni,« (PIP 59). Iz tega sta razvidni
kristocentričnost in hoja za Kristusom, kar smo že obravnavali v tretjem poglavju.
Odprti smo za osebni odnos z Njim, ko iščemo svoj notranji mir. Pri tem si pomagamo s
Svetim pismom, ki nam služi kot učbenik osebne vere, duhovnega poglabljanja in
molitve. Že »Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem je prinesel več sadov. V ospredje je
postavil laika, dejavnega v majhnih občestvih, v katerih je zorel v veri in v njih
postopno prevzel vse več pastoralne odgovornosti. Laiki z voditeljskimi sposobnostmi
in majhna živa občestva predstavljajo znamenja nove evangelizacije. Lahko rečemo, da
tudi za Cerkev na Slovenskem velja, da »Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti« (Rim
8,26) in da se je nova evangelizacija že začela, četudi je organsko še nismo začrtali,«
(PIP 8).
»Večina spoznanj Plenarnega zbora je veljavnih še danes, nekateri procesi v
družbi ter Cerkvi pa so šli v nasprotno smer od pričakovane in želene. Religiozni nemir,
ki je zaznamoval devetdeseta leta prejšnjega stoletja, je stopil v ozadje in ni več tako
očiten. Plenarni zbor je še pisal o slovenskem človeku, ki »se na novo religiozno
prebuja« (PZ 18), danes pa vidimo, da je vse več duhovne brezbrižnosti, moralnega
relativizma in ideološke razdeljenosti. V slovenski družbi se poglabljajo negativni
učinki sekularizacije,« (PIP 12). Potrebo po dialoški odprtosti do sodobne družbe,
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kulture in države je Plenarni zbor zaznal ter k temu tudi pozval (PZ 75–82). Pri tem
ugotavljamo, da potrebujemo pastoralni načrt za odrasle kot vodilo in pripomoček v
procesu iskanja ter razločevanja.
»Formalna pripadnost katolištvu ni dovolj, če je ne spremlja osebna vera …«
(PIP 18). Že PZ je glede vere ugotavljal, da je med religioznimi precej takšnih, ki
nimajo jasne predstave o Bogu razodetja niti ne o podobi Boga Svetega pisma. Nekateri
tudi težko verujejo v Jezusa Kristusa kot pravega Boga in pravega človeka ter v njegovo
učenje (PZ 38). Izvedene so bile raziskave, ki jih bomo predstavili v naslednjem
poglavju, ko bomo spregovorili o sekularizaciji.
»Slovenski katoličan je postal »izbirni vernik«. Odloča o tem, kaj bo veroval in
česa ne, h katerim obredom in zakramentom bo pristopal in h katerim ne. Močno ga
privlačijo zakramenti, ki so podobni obredom prehoda (krst, prvo obhajilo in birma),22
ter blagoslovi, vse manj pa je prisoten pri nedeljski evharistiji. Od predstavnikov
Cerkve pričakuje verske in obredne usluge ter tradicionalne množične dogodke, tudi če
nima žive vere v Jezusa Kristusa, Božjega Sina in Odrešenika. Tovrstni tip vernika
imenujemo »oddaljeni kristjan«, saj ostaja član Cerkve, a je oddaljen od njenega
evharističnega jedra,« (PIP 21).
»Formalna pripadnost katolištvu in navezanost na tradicijo sta močna izziva.
Oddaljenih kristjanov ne bomo odrinili, moramo pa jih kritično ovrednotiti in v njih
videti svojevrstno priložnost tako na področju redne kot tudi nove evangelizacije,« (PIP
23).
»Podobno kot v vsakem zgodovinskem obdobju je tudi danes človek odprt za
oseben odnos z Bogom, zlasti kadar trpi in išče notranji mir. Bogu se približuje tudi, ko
je odprt za skupnost in skupno dobro, prav posebej pa, ko se žrtvuje za šibkejšega. V
zadnjem času je pri verujočih in neverujočih vse bolj živa želja po moralni prenovi
družbe in gospodarstva. Ta želja kaže na pozitivno lestvico temeljnih vrednot pri
slovenskem človeku ter odpira pot širšemu družbenemu dialogu in nadaljnjemu
duhovnemu iskanju,« (PIP 24).
»Osebna vera pomeni osebno srečati in v resnici spoznati Jezusa Kristusa kot
živo osebo, ki v svoji življenjski resničnosti in s svojim sporočilom osvobaja in
osrečuje,« (PIP 43). »Je Božji dar, ki nas spremeni od znotraj na način, da posledično
spremenimo tudi odnose do bližnjih in se trudimo za skupno dobro v širši skupnosti.
22

Zakramenti uvajanja v krščanstvo, KKC 1212––1419.
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Osebna vera pomeni osebno odkriti, spoznati in se prepričati […]. Iz osebnega
prepričanja sledi odločitev, da bo verska zavest postala temeljno in najpomembnejšo
vodilo in vrednota našega življenja,« (PIP 44). Pastoralni načrt predstavlja izhodišče in
krovno vodilo za novo evangelizacijo, za novi val oznanjevanja, ki poudarja osebno
vero v Jezusa Kristusa. Gre za verujoče odrasle, ki poskušajo odkriti in obnoviti
pripadnost Kristusu. Posamezniki iščejo zadnji smisel in dokončno resnico o svojem
bivanju. S tem se odpira pot do Njega.
»Ne smemo pozabiti, da mnogi ljudje v našem kulturnem okolju ne priznavajo
daru vere, kljub temu pa iskreno iščejo zadnji smisel in dokončno resnico o svojem
bivanju in o svetu. To iskanje je pristna predhodnica vere, saj ljudi usmerja na pot, ki
vodi k skrivnosti Boga. Tudi sam človekov razum nosi v sebi potrebo po tem, kar vedno
velja in ostaja. Ta potreba predstavlja trajno povabilo, neizbrisno zapisano v človekovo
srce, da stopimo na pot in poiščemo Tistega, ki ga sicer ne bi iskali, če nam ne bi prišel
naproti. Vera nas vabi ravno k temu srečanju in nas v polnosti odpira Zanj,« (Benedikt
XVI. 2011). Vsem ljudem lahko prinašamo sporočilo evangelija in jih motiviramo s
svojo dialoško odprtostjo. Gre za odprtost vsem ljudem dobre volje, ki iščejo resnico in
pravico ter so na poti spoznanja Boga. Drugače misleči niso naši nasprotniki ali celo
odpadniki (PIP 126). Obstaja možnost, da vzpostavimo dialog z drugače mislečimi in
neverujočimi.
»Bolj konkretno gre za sklop dejavnosti Cerkve, ki razvijajo dialog z
neverujočimi in drugače mislečimi. Svojevrstno »dvorišče« predstavljajo oddaljeni
kristjani, ki zakramentov ne prejemajo, so pa dovzetni za blagoslove, tradicionalna
slavja in ljudske običaje ter določene obrede. Na ravni župnij zato ohranjamo tovrstne
dejavnosti, na širši družbeni ravni pa bolj kot doslej vzpostavljamo dialog s kulturo,
umetnostjo, mediji in intelektualci,« (PIP 127).
»V srečanju z Jezusom želimo biti tudi z drugimi verujočimi brati in sestrami,
zato osebna vera kliče po živem občestvu. To se udejanja med škofi in duhovniki, med
duhovniki in laiki, v redovnih skupnostih, pastoralnih skupinah in župnijah, laiških
gibanjih, skupnostih in združenjih ter v družinskem življenju. Bratska ljubezen
kristjanov je vse od nastanka Cerkve najmočnejše pričevanje o živem Gospodu,« (PIP
45). Pri tem ne moremo mimo dejstva, da je Cerkev na Slovenskem ranjena v svoji
občestvenosti:
– v pomanjkljivem kritičnem dialogu znotraj cerkvenih struktur;

106

– v nesodelovanju oziroma nemotivaciji med škofi in v brezbrižnosti
duhovnikov za skupne projekte;
– v premajhni skrbi za solidarnost med premožnejšimi in revnejšimi župnijami;
– v neupoštevanju načela subsidiarnosti, to je porazdeljene odgovornosti, ko
prihaja do zanemarjanja karizme in poslanstva pri redovnikih ter laikih;
– v duhu gospodovalnosti, kar onemogoča rast in napredovanje občestva ter
prizadene medosebne odnose (PIP 35). Na gospodovalnost kot našo slabost opozarja
Katekizem katoliške Cerkve. Kaže se lahko pri posvečenih nosilcih cerkvenih služb in
pri laiških voditeljih ter posameznikih, ki gospodovalnost sprejemajo kot nekaj
običajnega.
»Iz pregleda stanja se kaže raznovrstnost priložnosti in težav, razveseljivih, pa
tudi skrb zbujajočih dejstev. V zadnjih dvajsetih letih naša Cerkev ni stopicala na mestu.
Po svojih močeh se je odzivala na spremembe. Če je zaostajala v spreminjanju svojih
struktur ter v odnosu do kulture, skupnosti in države, je bila hitrejša pri nekaterih, za čas
po uvedbi demokracije novih načinov evangelizacije, kot so: izobraževanje in šolstvo,
življenje laiških gibanj, skupnosti in združenj, razvoj dobrodelnosti, zakonske in druge
skupine odraslih,« (PIP 40).
Nova evangelizacija kliče po pastoralnem spreobrnjenju, kjer se kaže potreba po
občestveni, osebni in celoviti veri ter po dialoški in pričevalni govorici. Katoliški
Cerkvi na Slovenskem je izreklo pripadnost 76,6 odstotka prebivalcev (SŠK 2011), kar
kaže na množičnost in tradicijo. Že PZ 35 sporoča: »[K]er pa se je nekdanje kulturno
poenoteno kmečko in tradicionalno verno okolje močno spremenilo, tradicionalna
vernost ne more biti edino merilo in izhodišče za pastoralno delo. Tam, kjer je še
navzoča, jo je potrebno ohranjati in hkrati usmerjati v bolj osebno vernost,« (PZ 35).
Gre za nujno odkritje osebne vere. Pokazala se je potreba po »večji pozornosti po
osebni rasti in življenju v majhnih skupinah,« (PIP 52). Kot primer lahko omenimo
biblične skupine, katerih delovanje bomo predstavili v šestem poglavju. V majhnih
skupinah posamezniki dobijo možnost, da se religiozno izobražujejo in osebnostno
rastejo.
Omenili smo, »da vse več slovenskih katoličanov postaja tako imenovani
»izbirni vernik«. Nekatere vsebine veroizpovedi sprejemajo, druge zavračajo oziroma
so do njih brezbrižni. Njim koristne in privlačne oblike občestvenega in bogoslužnega
življenja živijo, drugih, predvsem bolj zahtevnih, se izogibajo,« (PIP 53). Nujno je, da
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odpiramo pot k celoviti veri, pri čemer si lahko pomagamo s Katekizmom katoliške
Cerkve (PIP 53). Posamezniki spoznavamo in se soočamo z resnicami krščanske vere.
Nasprotno pa lahko posamezniki postajajo izbirni verniki zaradi šibke vere, osebne
ranljivosti, strukturnih grehov in pastoralnih neuspehov.
Podajanje temeljnih resnic vere in oznanjevanje lahko postaneta odgovor na
človekova bistvena vprašanja ter iskanja. Potrebna sta dialog s človekom in osebno
pričevanje (PIP 54). Prek dialoga, ko skupaj iščemo odgovore na vprašanja, ki si jih
zastavljamo, je dana možnost, da postanemo motivirani za celovito vero. »Ko je
ustvarjeno ozračje zaupanja in simpatije, se rodi dialog, ki postopoma in brez prisile
sogovornika privede do globljih vsebin. Ko se sogovornik sreča z oznanilom, tudi v
svoji ranjeni in hrepeneči intimi, se rodita iskanje smisla in želja po odrešenju.
Človeškemu klicu po resnici in odrešenju se Jezus odzove z razodetjem samega sebe,«
(PIP 57). Na nas je, da odgovorimo s svojim razodetjem in vzpostavimo dialog.
»Osebno srečevanje s Kristusom omogoča, da odkrivamo našo identiteto in
poklicanost,« (PIP 77). Pri tem se »zavedamo, da duhovnih poklicev ne bo manjkalo, če
bo župnija odprta za animatorje, katehiste, liturgične sodelavce in voditelje malih
skupin (PIP 78). Po cerkveni statistiki škofijske pastoralne službe beležijo manj
duhovnikov, njihova starost pa se viša. V februarski številki Sporočil slovenskih škofij
je prikazano statistično stanje klera na 1. januar 2012. Ko naredimo primerjavo z letom
2000, je razvidno, da se je število duhovnikov v enajstih letih zmanjšalo za 280, njihova
povprečna starost pa se je zvišala. Po podatkih lahko sklepamo, da bodo župnije v
prihodnosti odprte za voditelje malih skupin, katehiste, animatorje in liturgične
sodelavce. S tem bodo odprte nove oblike in smeri verskega življenja.
Dodajmo, da je potreben uravnotežen odnos med kleriki in laiki, saj smo enaki v
dostojanstvu in različni po vlogi in nalogi, kajti: »Izkušnja dosedanjih pastoralnih
načrtovanj kaže, da načrt stoji in pade pri vprašanju 'kdo' in ne pri vprašanju 'kaj',« (PIP
104). Pomembno je, kdo so izvajalci načrta. Iščemo oblike in smeri sodelovanja med
kleriki in laiki, kjer se bo vzpostavilo zaupanje.
Pastoralni načrt usmerja pozornost k bibličnim katehezam in bibličnim
skupinam, ki so v nastajanju po župnijah. Med nami naj ponovno zaživi Sveto pismo kot
učbenik osebne vere in duhovnega poglabljanja (PIP 74). Cilja pastoralnega načrta sta
razširitev bibličnih skupin in priprava ustreznega poljudnega gradiva za te skupine.
Pastoralni načrt predvideva, da so člani bibličnih skupin različno seznanjeni s Svetim
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pismom in z naukom Cerkve. Nova evangelizacija predvideva biblično prenovo, ko pri
katehezi uporabljamo Sveto pismo, ga beremo, premišljujemo in smo motivirani za
duhovni vstop v svetopisemske vsebine. Že PZ 89 vidi, da lahko v manjših živih
občestvih, tudi v bibličnih skupinah, posameznik zadovolji svoja notranja pričakovanja.
»Majhna občestva se ne smejo zapirati pred drugimi ali delovati razpršeno, zato
je istočasno potrebno razvijati mreženje občestev in dejavnosti,« (PIP 82). Na to je
opozoril že PZ 90. Skupine »lahko imajo tudi manj kot deset članov, a so zato tudi
polne življenjskega potenciala« (PIP 83). V bibličnih skupinah voditelji bibličnih skupin
omogočajo svojim članom osebno srečanje s Kristusom, medsebojno druženje in širše
delovanje v družbi ter Cerkvi (PIP 83). Voditelji ustvarjajo ozračje zaupanja, čemur
sledi dialog, ki postopoma odraslega posameznika privede do globljih vsebin. V procesu
nove evangelizacije ne gre za odrekanje množičnosti in večjim dogodkom, ampak za
osredotočenje na dogajanje v majhnih skupinah. Skupina lahko zaživi, če ima duhovno
zrelega in za vodenje veščega voditelja. Za ustanavljanje in vodenje majhnih skupin
niso odgovorni samo duhovniki. Pri tem dodajmo, da tako duhovnik kot voditelj
skupine potrebujeta osebno poglobitev in učenje vodenja ter mreženja. Nekaj
programov v tej smeri že poteka (PIP 124). Na potrebo po voditeljih skupin smo
opozorili že v prvem poglavju.
»Naš poseben cilj bo, da bi biblične skupine v prihodnjem desetletju postale vsaj
toliko razširjene, kot so danes zakonske ali molitvene. V ta namen bomo pripravili
gradiva za biblične skupine, razdeljene v nekaj letnikov. Gradiva bodo poljudna, da jih
bodo lahko uporabljali različni krogi vernikov, in bodo omogočala vodenje skupine
teološko povprečno izobraženemu voditelju. Za ustanavljanje bibličnih skupin bo
pomembno dosedanje delo z bralci bogoslužnih beril, saj so le-ti med bolj primernimi
za članstvo v bibličnih skupinah. Biblična prenova, za katero se bomo zavzemali,
vključuje: pridiganje na osnovi predstavitve in razlage Božje besede, osebno branje,
uporabo Svetega pisma pri katehezi léctio divína,23« (PIP 117).
»V takšnih skupinah bodo zacvetele laiške karizme, vključno z darom vodenja.
Dar vodenja bo potrebno negovati in krepiti z ustreznim usposabljanjem in veščinami.
Duhovniki bodo v skupinah prevzemali tiste vloge, ki po naravi sodijo k njihovemu

23

Léctio divína je metoda branja in premišljevanja Božje besede ter duhovno vstopanje v svetopisemske
vsebine (PIP 117; Svetopisemska družba Slovenije, Kaj je lectio divina, 2012).
.
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poslanstvu: razlaga Božje besede, bogoslužje, osebno spremljanje in duhovno vodstvo,«
(PIP 84).
»Čeprav nekateri pastoralni teologi trdijo, da je nova evangelizacija predvsem v
rokah laikov, ni prav, da vso pozornost usmerimo le nanje. V kolikor bo naš proces
prebudil samo laike, ne bo prinesel želenih sadov. Ključ je v uravnoteženem odnosu
med kleriki in laiki. Jasno mora biti, da so si oboji enaki v dostojanstvu, hkrati pa
različni po vlogi in nalogi,« (PIP 105). »Veliko upanje so laiki, ki kot člani gibanj,
skupnosti in združenj ter laiških organizacij delujejo v župnijskih pastoralnih svetih, v
različnih župnijskih skupinah in službah. Čeprav na splošno beležimo upad verske
prakse, je delovanje laikov v najožjem jedru Cerkve spodbudno. […] Za Cerkev
dodatno priložnost pomenijo laiški teologi, ki so si pridobili visokošolsko oziroma
univerzitetno teološko in pastoralno izobrazbo ter so povezani s Cerkvijo,« (PIP 109).
»Glede na potrebe po oznanjevanju je po župnijah premalo katehistinj in katehistov ter
pastoralnih asistentov,« (PIP 110).
Slovenski pastoralni načrt vidi katehezo odraslih kot eno od osnovnih
itinerarijev, kjer stopa krajevna Cerkev na pot evangelizacije (PIP 120). Že PZ 354–356
vidi katehezo odraslih kot poglavitno obliko kateheze, h kateri so naravnane vse druge
oblike. Odraslim, ki imajo trdno vero, kateheza dopolnjuje že prehojeno življenjsko pot,
odraslim s šibko vero pa postane kateheza trenutek nove luči in krščanske izkušnje.
Govorimo lahko o pokoncilskem izzivu Cerkve na Slovenskem, ko že imamo zametke
kateheze odraslih, ampak pogrešamo smernice po sistemski včlenitvi v redno pastoralo.
»Na slovenski ravni bomo najprej povezali tiste, ki že udejanjajo programe duhovnega
poglabljanja in pastoralnega izobraževanja za odrasle. Teh programov zlasti v mestih ni
malo, potrebujejo pa več prepoznavnosti in približevanja širšim skupinam vernikov.
Pretresli bomo možnost, kako bi v to delo vključili laiške teologinje in teologe.
Zavedamo se, da večina duhovnikov posebnih izkušenj s katehezo odraslih nima,« (PIP
120).
Katehezo odraslih bomo uresničevali v štirih smereh:
– v obstoječih skupinah: biblične, zakonske, karitativne skupine, laiška gibanja,
skupnosti in združenja, pa tudi srečanja ŽPS, ki že vsebujejo katehetski moment, ki ga
bomo v prihodnje poudarili;
– z ustanovitvijo novega modela šole verskega poglabljanja za odrasle;
– v okviru daljnih in bližnjih priprav na prejem zakramenta zakona;
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– s programi za starše (PIP 121).
»Doseganje pomembnih dolgoročnih ciljev in zavest o osebnem napredovanju
pri uresničevanju projektov utrjujejo človekovo individualno identiteto in prispevajo k
natančnejšemu definiranju prednosti v skladu z njegovimi vrednotami,« (Feldman 2003,
644–645). Posamezniki smo pri iskanju smisla življenja v današnjem svetu motivirani
za iskanje različnih možnosti ob upoštevanju izkustvenega učenja in pridobivanju novih
sposobnosti. Po Fowlerju »v veri ljudje oblikujemo svoje življenje v odnosu z bolj ali
manj razumljivimi prepričanji in s sprejemanjem resničnosti. Vera predstavlja
smiselnost sveta, ki ima svoj značaj, vzorce in skladnost,« (Fowler 1981, 15). Gre za
osebnostno motivacijo posameznika v odnosu do sveta, pa tudi za transcendentalno
razsežnost.
S slovenskim pastoralnim načrtom stopamo na pot nove evangelizacije in ga
bomo uresničevali najprej osebno ter v župnijah in skupinah. Nekateri pomembni
premiki se lahko zgodijo z dogovorom na ravni šestih škofij. S Slovenskim pastoralnim
načrtom je podanih nekaj pomembnih in obveznih itinerarijev24 pastoralne prenove v
luči nove evangelizacije. Ti povzemajo bistvene poudarke načrta in obenem
pripravljajo konkretne spremembe. SŠK in SPS sta odgovorna za končno in zavezujočo
izdelavo itinerarijev. Nekateri itinerariji bodo pripravljeni v enem letu, drugi bodo
potrebovali daljše časovno obdobje (PIP 116).
»Slovenski pastoralni načrt je bolj dogajanje kot besedilo, bolj proces kot
zapisana navodila. Pripravljeno besedilo predstavlja začetek večletnega duhovnega
dogajanja in pastoralne prenove. Je vodilo in pripomoček, da bo Cerkev na Slovenskem
v občestvih, organizmih in ustanovah opravila načrtovanje,« (PIP 130). Dodajmo, da
krovni dokument Slovenskega pastoralnega načrta ne podaja konkretnih in učinkovitih
rešitev za delo po župnijah in skupinah. »Pričujočega dokumenta ne smemo razlagati
kot navodila, kaj nam je storiti, pač pa kot smernice, kakšni naj bomo. Prve niso
pastoralno-tehnične rešitve, prva sta nova apostolska gorečnost in pastoralno
spreobrnjenje,« (PIP 131).
Krovni dokument Slovenskega pastoralnega načrta daje smernice glede na
potrebe in načrte v posamezni škofiji (PIP 132). Župnije, redovne skupnosti in skupine
24

V latinskem jeziku beseda itinerarium pomeni karto cest ali načrt potovanja. V pastoralni teologiji izraz
uporabljamo za sklop dejavnosti in programov, ki vodijo k določenemu cilju (PIP 116).
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sprejemajo svoje pastoralne načrte (PIP 135), ki jih preverjajo ter dopolnjujejo v skladu
z lastnimi spoznanji. Pri uresničevanju pastoralnih načrtov jim nudijo podporo in nadzor
pri njihovi uresničitvi škofije, redovna predstojništva, vodstva laiških gibanj, skupnosti
in združenja. Počasna občestva spodbujajo, radikalna pa umirjajo. Pripomnimo, da
župnije, redovne skupnosti in skupine uresničujejo svoje pastoralne načrte, jih
preverjajo ter dopolnjujejo v skladu s svojimi lastnimi spoznanji in navodili s škofijske
ter z vseslovenske ravni (136). Dodajmo, da je pri načrtovanjih potrebno moderiranje
načrtovalnega procesa, ki naj vključuje nadzor, koordinacijo in animacijo na različnih
ravneh ter med različnimi akterji.
S pastoralnim načrtom bo župnija sprejela odločitev, ko bodo člani ŽPS
razmislili, kako živijo in delajo v njihovi župniji. Pri pastoralnem načrtovanju jih bo
vodil osnovni namen glede na PIP:
– vrniti se k izvirom, torej preveriti, koliko so dejansko dejavnosti, ki potekajo v
župniji, povezane z izvirom – Bogom;
– pristna notranja potreba po pričevanju;
– vsi v župniji so pomembni, kar lahko kažejo s svojo motivacijo pri delu v
župniji;
– povezanost z Jezusom Kristusom v molitvi, evharistiji in branju Svetega
pisma;
– pozornost Božji besedi pri branju;
– pomoč posameznikom pri prepoznavanju njihove poklicanosti;
– odprtost in gostoljubnost občestev v župniji, kjer se v malih skupinah
sproščeno pogovarjajo ter si zaupajo;
– nudenje pomoči v stiski;
– zavzemanje za pravičnost in sočutje;
– kako prepoznavajo svoje slabosti;
– znajo odpuščati in si prizadevati za spravo, ko pride do nesporazumov;
– znajo prepoznati svojo poklicanost in služenje drug drugemu.
Pri pastoralnem načrtovanju v župniji gre za pogled vase, v dejansko življenje v
župniji in v občestvih. Predlogi, ki bodo nastali za delo v prihodnosti župnije, naj bodo
po odločitvi, da jih sprejmemo za svoj cilj, tudi uresničeni. Cilj bomo lahko dosegli s
pomočjo nosilcev odgovornosti in z določitvijo termina zastavljenega cilja ter načina,
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kako bomo preverili svojo uspešnost (Bertoncel 2013). V župniji naredimo raziskavo
potreb. Nato lahko začnemo z načrtovanjem. Naš načrt bo vseboval cilje, metode za
dosego ciljev in nosilce. Predvidevali bomo tudi ovrednotenje dejavnosti. Ne pozabimo
na potrebna sredstva in na izobraževanje ljudi: izkustveno učenje, delavniški način dela,
projektno delo, sodelovalno učenje, mentorstvo in supervizija, načrtovanje dejavnosti in
ovrednotenje,

timsko

delo,

učenje

na

daljavo

s

permanentnim

strokovnim

izpopolnjevanjem ter z uporabo interneta.
V pastoralnem letu 2017/2018 bo izvršena refleksija o uresničevanju
slovenskega pastoralnega načrta. Glede na potrebo in v skladu s spoznanji lahko
preidemo k novi smeri, dopolnilu ali celo k novemu krovnemu dokumentu (PIP 137).
Koordinator Slovenskega pastoralnega načrta Cestnik je, v intervjuju (2013),
prikazal pot nastajanja in uresničevanja imenovanega načrta. Slovenski pastoralni načrt
Pridite in poglejte so duhovniki in pastoralni delavci kot krovni dokument Slovenske
škofovske konference spoznavali na pastoralnih tečajih, po škofijah, v septembru 2012
in ga nato prek župnijskih pastoralnih svetov in drugih skupin v župniji brali ter
prenašali v življenje župnije. Posebnost načrta je, da je nacionalni, za vseh šest škofij,
kar je v svetu redkost, ker so škofovske konference običajno prevelike. Načrt Pridite in
poglejte je izbral prioritete, po katerih se bo delalo v prihodnosti in se oprijel temeljnih
smernic sinode, torej je nadaljevanje Plenarnega zbora. Po treh ali štirih letih po sinodi
naj bi bil napisan načrt, zato je bila v letu 2010 izoblikovana analiza, zakaj načrta še ni
bilo. Ugotovljeno je bilo, da znamo delati velike stvari, a ne znamo povedati, zakaj to
delamo in kakšne posledice bodo te dejavnosti imele na daljši rok. Da ne bi škofje
prepuščali dela komisijam, je SŠK dala smernice za pisanje Slovenskega pastoralnega
načrta v letu 2011. Glede na pastoralno stanje in nujne spremembe so podali pisno
pobudo in ustanovili strateški svet, ki bi sestavil besedilo načrta. Sestavljen je bil iz 25
ljudi iz vrhov ŠPS in voditelja komisije pri SPS. Gre za dokument iz pastoralnih vrhov
šestih škofij, kar kaže na to, da v vsaki škofiji že obstaja skupina ljudi, ki je skozi
pisanje dokumenta zorela za nove stvari. Osnutek načrta je bil izročen škofom maja
2012, strateški svet je bil ukinjen, sledila so redakcijska dopolnila škofov. Načrt je, kot
pravi Cestnik, sestavljen po klasičnem tridelnem vzorcu: videti – presoditi – delovati ob
navzočnosti čustveno karizmatične komponente, ko načrtovalec opravi notranji proces,
to je čustveni in karizmatični, to je odprtost Svetemu Duhu za novosti. Pri prvem
poglavju videti smo pisali iz notranje potrebe o petih šibkostih, ki uničujejo občestveno
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življenje v naši Cerkvi. Škofje so v svoji redakciji dodali še pet prednosti, kajti šibka
točka je lahko priložnost za korak naprej. Osrednje poglavje načrta predstavlja
pastoralne izzive za prihodnost, ki so zasnovani na splošno, da bodo lahko posamezne
škofije oziroma župnije poiskale rešitve, ki jim bodo ustrezale. Ko bodo škofije in
župnije opravile svoje načrtovanje in se zavezale k spremembam, bo to zanje konkretno
zavezujoče. Istočasno bodo tudi od Slovenskega pastoralnega sveta prišle smernice za
prenovo verouka, kateheze odraslih, bogoslužja … Premik k malim občestvom je
spoznavanje, v čem je resnična moč Cerkve – moč, ki traja, moč, ki daje smisel
množičnosti, tudi družbeni angažiranosti Cerkve. V mali skupini ima posameznik ime in
priimek, ima svojo osebno zgodbo, s katero stopa pred ljudi, se z njimi sooča, razkriva
in odkriva resnico o sebi v hoji za Kristusom. V dokumentu Pridite in poglejte so
razložene tri dinamike pastoralnega spreobrnjenja: od masovnega krščanstva k
osebnemu, od delne vere v celovito, od poučevanja k dialogu. V letu 2013, v letu vere,
je potekalo branje dokumenta Pridite in poglejte ter s tem poglabljanje osebne vere. Vsi
člani pastoralnih svetov so zraven načrta dobili knjižico Naše poslanstvo, v kateri so
navodila, kako dokument brati. Pri branju ne gre za časopisni članek, ampak gre za
branje samega sebe, župnija bo brala samo sebe. V naslednjem letu, v letu 2014, bo
župnija napisala svoj pastoralni načrt, čemur bodo sledili načrti skupin (Priloga 1, vpr.
15, in Priloga 2, vpr. 18). Z dokumentom škofje nagovarjajo katoličane, naj odkrijejo
novo gorečnost, naj bodo pripravljeni spremeniti najprej sebe in svoje ustaljene načine
delovanja. Klic k osebni veri se bo v posamezni župniji pokazal najprej pri prenovi
kateheze in prejemanju zakramentov, je izpostavil Cestnik.
Slovenski pastoralni načrt je, na škofovski sinodi v Rimu oktobra 2012,
predstavil celjski škof kot delegat SŠK, ko je podal, da se Cerkev na Slovenskem
posveča preučevanju in razpravljanju krovnega dokumenta PIP za slovenski pastoralni
načrt, pri čemer so se pokazali pozitivna znamenja krščanske vere in dobro sodelovanje
laikov s kleriki (Sporočila slovenskih škofij 2013, 5). Dobro sodelovanje laikov in
klerikov se je pokazalo pri delu s PIP po župnijah, kar bomo prikazali v nadaljevanju.
Pozornost škofov na sinodi v Rimu se je osredotočila na izjavo celjskega škofa,
da sta Slovenija in Albanija edini državi v Evropi, ki v javnih šolah nimata urejenega
verskega pouka. Pastoralni načrt v Sloveniji pa ni edinstven, kajti povsod si prizadevajo,
da bi poenotili pastoralno prakso na ravni škofije, škofovske konference ali cele
pokrajine. O načrtih za prenovo v krajevnih Cerkvah drugje, je celjski škof podal, da so
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najbolj organizirane škofovske konference Latinske Amerike – CELAM, ki so
pripravile izdelane pastoralne načrte za celotno področje in so ga razdelile sinodalnim
očetom. Podobno se dogaja v Aziji, Afriki in Evropi, kjer za to koordinacijo skrbijo
regionalne ali kontinentalne zveze škofovskih konferenc (SŠK 2012). O tem bomo
spregovorili v šestem poglavju.
Na podlagi PIP je dana pobuda Slovenskega pastoralnega sveta (SPS) za
preoblikovanje pastoralnih struktur v Cerkvi na Slovenskem. Preoblikovanje bo
potekalo postopoma v svetih, odborih in komisijah ob upoštevanju teritorialnega vidika
(dve metropoliji), strokovnosti ter zavzetosti za delo (Sporočila slovenskih škofij 2013,
5). Konkretizacija pobude se bo opravljala ob upoštevanju imenovanih dejavnikov, zato
prihaja do postopnosti pri odločitvah.
O dokumentu PIP je Svet katoliških laikov Slovenije (SKLS) leta 2012 pripravil
srečanje s predsednikom SŠK, na katerem je predsednik SŠK zbranim predstavil PIP, s
katerimi Cerkev na Slovenskem vstopa v daljši proces pastoralnega načrtovanja.
Bistvena zunanja okoliščina, ki vpliva na to načrtovanje, je sekularizirana družba, pri
kateri religiozne vrednote nimajo podpore. V Sloveniji je posebnost izključevalna
miselnost, ko ne pride do dialoga s sekularizirano družbo. Pri procesu pastoralnega
načrtovanja na ravni župnij, laiških gibanj in društev gre za uresničevanje konkretnih
korakov, ki bodo pripeljali od množične vernosti k občestveni, od delne osebne vere k
celoviti in od poučevalne govorice k dialoški. Udeleženci srečanja SKLS so pred
imenovanim srečanjem v delu po skupinah analizirali stanje v svojih organizacijah in v
SKLS (SŠK 2012).
Podobno kot koordinator PIP-a opaža Cestnik, ki je opozoril, da ob predstavitvi
PIP-a ni bilo udeleženega necerkvenega novinarstva. Cerkev je s tem spoznala, da ko
spregovori o sebi, o svojem bistvu in o svojem najdragocenejšem – Jezusu Kristusu, v
sekularni družbi nima medijskega sogovornika. Zato v PIP-u govorimo o trdnih in
majhnih skupnostih, o novih voditeljih skupin, o širjenju sinodalne, to je pogovorne in
dogovorne kulture, o sočutju in pravičnosti (Cestnik 2013, 10). Iz tega sledi, da
potrebujemo male skupine, kamor sodijo tudi biblične skupine, v Nadškofiji Maribor.
Na srečanjih smo bili priča trdnosti udeležencev in voditeljev bibličnih skupin ter
njihovi motiviranosti, da v svoje skupine vabijo nove udeležence (Priloga 1, vpr. 1, 3, 4
in 11).
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Seznanjanje s PIP je potekalo na Pastoralnem tečaju 2012. Pastoralni tečaj je bil
namenjen vsem pastoralnim sodelavcem, ki nosijo odgovornost za pastoralno
načrtovanje po župnijah v letu 2013. Pastoralni tečaj je poskušal utrditi osebne
odgovore o veri, osebnem verovanju v Jezusa Kristusa in kako bi s pastoralnim načrtom
prišli do tega cilja, ki je bistvo pastoralnega spreobrnjenja. V naslednjem terminu so bili
povabljeni na tečaj tudi laiki, ki so dejavni v pastorali in bodo sodelovali pri načrtovanju
po župnijah: člani ŽPS in voditelji (Sporočila slovenskih škofij 2012, 158). Glede na
povabilo laikov je razvidno, da pastoralni načrt ustvarjajo tisti, ki ga bodo uresničevali.
Spoznavanje PIP na tečaju je bilo v pomoč laikom za načrtovanje v župnijah.
Pastoralno leto 2012–2013 je pomenilo za Cerkev na Slovenskem, tudi za
Nadškofijo Maribor, vstop v obdobje pastoralne prenove po PIP, ko so v škofijah,
redovnih skupnostih, gibanjih, združenjih in župnijah delovali z nameni:
– približati vernikom vsebino dokumenta PIP s pogovorom, refleksijo in
različnimi pripomočki, pripravljenimi na Pastoralni službi;
– na izobraževanjih so usposabljali predstavnike iz župnij (dva člana ŽPS,
tajnika in njegovega sodelavca) za izdelavo župnijskega pastoralnega načrta, ki se je po
župnijah začela v letih 2013 in 2014. Člani ŽPS bodo načrtovali pastoralno delo skupno
z župnikom in postavljali cilje, ki naj bi jih župnija v določenem času dosegla. Iskali
bodo poti za ustanavljanje skupin, tudi bibličnih skupin odraslih. Pomagali bodo pri
iskanju odgovorov na določene probleme pri iskanju novih poti, ki bodo motivirale tudi
obrobne ob oznanjevanju evangelija.
V pastoralnem letu 2013–2014 bodo na župnijah izdelali svoje pastoralne načrte,
iz katerih bo razvidno delo za naslednjih pet let. Po PIP se bo delovanje po župnijah
osredotočalo h krepitvi osebne vere in k izzivom sekularizacije. Gre za uresničevanje
ciljev, ko se verniki sprašujejo, zakaj verujejo in so navdušeni nad Jezusom Kristusom,
ko se osebno srečujejo z Njim. Verniki so opogumljeni, da pričujejo v svojem
vsakdanjem življenju. Seznanjali so se s PIP v pogovorih po občestvih in ga poskušali
ponotranjiti. Pri tem so jim pomagali moderatorji, ki so bili usposobljeni za pastoralno
načrtovanje v župniji, škofiji, škofijskih občestvih (Sporočila slovenskih škofij 2012,
182–183). Iz tega sledi, da želimo globlje osebno prepoznavanje Jezusa Kristusa, pa
tudi pastoralno prenovo krajevne Cerkve v skladu z znamenji časa, v katerem danes
živimo.
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V nadaljevanju bomo prikazali delo s PIP v nekaterih župnijah. O delu s
krovnim dokumentom (PIP) najdemo na spletni strani župnije Sveti Vid pri Ptuju
Poročilo o izobraževanju članov ŽPS in sodelavcev. V Nadškofiji Maribor sta Škofijski
pastoralni svet in Pastoralna služba januarja 2013 pripravila izobraževanje za
predstavnike ŽPS in druge sodelavce. Zbralo se je 200 udeležencev, od tega 16
župnikov, kajti župniki so se že izobraževali na pastoralnem dnevu oktobra 2012.
Izobraževanje je bilo posvečeno delu s krovnim pastoralnim dokumentom PIP. Cilj
izobraževanja je bil, da bi udeleženci spoznali bistvo in duh dokumenta PIP, njegov
poglavitni namen ter metode, kako dokument skupinsko spoznavati, se vanj poglabljati
in odkrivati njegovo sporočilo za lastno župnijo. Udeleženci so razmišljali tudi o svojem
ŽPS z vidika PIP in z vidika vodenja srečanj ŽPS. Spregovorili so o osebni in
občestveni veri, ki je poglavitni namen PIP-a. Vsak udeleženec je s pomočjo
vprašalnika ugotavljal značilnosti ŽPS v svoji župniji. Dobljene rezultate so si
udeleženci v malih skupinah med seboj izmenjali in na plakat zapisali po dve najbolj
pozitivni in najbolj negativni lastnosti naših ŽPS. Po uvodu v delo desetih enournih
delavnic so se udeleženci posvetili enemu izmed izzivov PIP in ga proučevali. Z
rezultati dela so se vrnili v plenum, kjer so ob zaključni besedi nadškofa, ki je bil med
udeleženci ves čas, podali še svoja opažanja izobraževalnega dne. Predstavljeni so bili
trije tipi naših ŽPS:
– pri prvem tipu dajejo ŽPS pomen srečanju članov, torej da se družijo, skupaj
jim je dobro, pri delovanju je veliko spontanosti;
– drugi hočejo imeti vnaprej vse določeno, to je urnik, trajanje sej, uradno vabilo
in zapisnik;
– tretji tip ŽPS se sestane, ko je to potrebno, ko je treba kaj narediti za župnijo.
Pri tem vidimo, da je ŽPS dobra ekipa tedaj, ko učinkovito opravlja svoje poslanstvo,
kar je možno z združitvijo vseh treh tipov. ŽPS bi moral upoštevati:
– ljudi, ki ga sestavljajo oziroma njihove talente;
– proces oziroma način delovanja;
– rezultat oziroma naloge, ki jih opravi.
V analizi izpolnjenih vprašalnikov je bilo ugotovljeno, da ŽPS najbolje delujejo
pod vidikom ljudi, malo nižje so ocenili rezultate dela, najnižje pa proces oziroma
način, metodo dela ŽPS.
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Izpostavili so dve prevladujoči pozitivni lastnosti ŽPS: odgovornost, zavzetost,
pripravljenost za delo, čutijo z župnijo. S svojim delom pomagajo duhovnikom, dobro
sodelujejo medsebojno in z duhovniki. Za dve prevladujoči negativni lastnosti so
izpostavili: neredno, preveč redko in neodgovorno sklicevanje sej s strani župnikov,
neredna udeležba sej članov ŽPS; pasivnost, neaktivnost, nezainteresiranost, ko so
nekateri le na papirju člani ŽPS. ŽPS nimajo vizije o prihodnosti; druži jih zgolj delo; v
ŽPS primanjkuje mladih; pomanjkanje vere pri članih ŽPS, prevelik poudarek na
gospodarstvu župnije; nalaganje bremen istim ljudem (Potočnik 2013).
PIP med petimi izzivi navaja živa občestva. Večina delavnic je za delo po
metodi SWOT izbrala ta izziv. Poglejmo, kaj udeleženci po župnijah v Nadškofiji
Maribor vidijo kot močne (S) in kaj šibke (W) točke tega izziva, kakšne priložnosti (O)
ter kakšne grožnje (T) jim predstavlja aktualno družbeno in kulturno okolje.
Med močnimi točkami so udeleženci najpogosteje navedli bogoslužje in molitev,
duhovne vaje, oratorij, animatorje, duhovna gibanja, skupine, ministrante, karitas,
solidarnost, složnost, dobrodelnost, darovi vernikov, osebno pričevanje vernikov.
Med šibkimi točkami omenjajo šibko vero vodilnih, staršev, pozunanjenost vere,
izgubo vere pri mladih, nepoznavanje krščanstva; izogibanje in nesposobnost za
pogovor o veri; glede duhovnikov: nepovezanost duhovnikov, osamljenost, duhovniške
stiske, premalo sodelovanja z laiki, pomanjkanje duhovnikov; glede družine: prešibko
versko vzgojo, nezainteresiranost staršev za prenos vere na mlajše generacije; opuščanje
obiska maše in molitve; premajhno skrb za mladino v župniji; cerkveno premoženje;
pomanjkanje poguma za novosti pri duhovnikih in laikih, odločanje v zaprtih krogih,
premalo konstruktivne kritičnosti.
Kot priložnosti živih občestev so udeleženci navedli: možnosti dobre
informiranosti, sodobni mediji, možnosti mreženja skupin; prizadevanje za skupno
dobro, oblike prostovoljstva, skupne akcije; mednarodno sodelovanje, trenutna
materialna kriza in kriza vrednot kot priložnost za nagovarjanje in povabilo; nove poti
dialoga; določena priložnost je tudi kriza Cerkve; romanja – zaradi širokih možnosti
potovanja.
Kot grožnje izzivu živih občestev pa udeleženci navajajo: medije, nestrpnost do
vere, Cerkve in kristjanov, proticerkveno nastrojenost okolja; cerkveno premoženje,
trenutni ekonomski položaj nadškofije; porabniško miselnost, potrošniško družbo,
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sekularizacijo, šolo, duh časa, negativno javno mnenje o Cerkvi; pomanjkanje
duhovnikov.
Ob zaključku izobraževalnega dne so podali pozitivne in negativne ocene
izobraževalnega dne. Med pozitivnimi so omenili celodnevno prisotnost škofa;
odpiranje vsebin, ki so pomembne za osebno vero; dinamično delo, ustvarjalno,
sodelujoče, aktivno, razgibano; delo v malih skupinah, izmenjavo izkušenj; dobro
organizirano in vodeno delo, dobro ekipo, dobro razlago PIP-a, zanimivo in razumljivo
podano tematiko, dobra in izčrpna predavanja, dobro vzdušje, navdušujočo udeležbo,
možnost spoznati druge člane, prijetno srečanje. Menili so, da je bilo veliko spodbud za
boljše delo ŽPS.
Pri negativnih vzpodbudah so navajali: premalo časa za tako široko tematiko,
predvsem pri SWOT-analizi; preobsežno snov; predolga predavanja.
Udeleženci so nakazali smernice za nadaljnje korake usposabljanja, ko si želijo
podobna izobraževanja na ravni dekanij. Do uresničevanja tega je tudi prišlo (Potočnik
2013).
V okviru Pastoralne službe Maribor je šestčlanska animacijska skupina s
Potočnikom in predstavniki ŽPS-jev, ki smo jih že omenili, razmišljala o predlogu, da
bi vsak ŽPS izbral poseben delovni odbor, ki bo načrtoval, celotni ŽPS pa bi njihovo
delo nato spremljal, dopolnil in v imenu celotne župnije sprejel. Animacijska skupina
bo na škofijski ravni delo odborov spremljala in podpirala (Potočnik 2013). Župnijske
skupnosti bodo najprej pri branju dokumenta PIP »brale same sebe«, torej se bodo
prepoznavale v besedilu PIP-a. S tem si bodo pripravljale gradivo za pisanje
župnijskega pastoralnega načrta. Cilj prebiranja dokumenta PIP torej je, da smo
usmerjeni h globljemu razumevanju nas samih, pa tudi, da se soočimo z dejanskim
stanjem v vsaki posamezni župniji.
PIP daje ŽPS-jem pomembno nalogo, ko naj se bi v njihovem okviru
uresničevalo načrtovanje pastoralnega delovanja župnij, dekanij in škofij. V okviru tega
so v večini škofij bila izvedena usposabljanja članov ŽPS, na katerih sta bila
predstavljena PIP in pastoralno načrtovanje. Laiki so vstopali v ta proces z zavzetostjo
(Potočnik 2013). Člani ŽPS so motivirani, da izvedejo pastoralno načrtovanje v župniji.
S tem služijo župnijskemu občestvu in hkrati osebnostno rastejo. Služenje občestvu in
osebna rast je motivacija članom ŽPS-jev, kar ugotavlja tudi Zulehner v svoji študiji
ŽPS-jev v Avstriji (Zulehner 2010). Tudi v Avstriji imajo člani ŽPS-jev motivacijo, da
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osebnostno rastejo z razvijanjem svojih talentov in skušajo narediti nekaj dobrega v
župniji.
Na spletni strani župnije Dravograd zasledimo, da je aprila 2013 potekalo
izobraževanje članov župnijskih svetov posameznih župnij Koroškega naddekanata, in
sicer za pisanje pastoralnega načrta župnije na podlagi krovnega dokumenta Pridite in
poglejte. Izobraževanja se je udeležilo 60 članov župnijskih svetov. Namen
izobraževanja je bil praktično usposobiti člane župnijskih svetov za izdelavo
pastoralnega dela v župnijah (Pastoralna zveza župnij Dravograd 2013). Izobraževanje
se je začelo z molitvijo papeža Frančiška, podani so bili duhovni del, način dela in
izvedba praktičnega načrtovanja v skupinah na podlagi petih izzivov, ki jih prinaša PIP:
K izvirom, Poklicanost in poslanstvo, Živa občestva, Sočutje in pravičnost, Odpuščanje
in sprava. Delo je bilo zaključeno z molitvijo. Udeleženci so z izobraževanjem pridobili
smernice za načrtovanje pastoralnega dela v svojih župnijah. Dodajmo, da se je sestalo
tudi Tajništvo pastoralne zveze župnij Dravograd, ki ga sestavljajo predstavniki
posameznih župnij, imenovanih iz župnijskih svetov vseh šestih župnij, in vsi trije
duhovniki zveze. Prva seja tajništva zveze je bila pomembna za začetek skupnega
enotnega pastoralnega dela vseh šestih župnij zveze. Na seji so bili predstavljeni vidiki
pastorale v župnijah sedaj in izhodišča za prihodnje. Gre za skupno delovanje v
povezovanju in enotnem delovanju na posameznem področju pastorale: zakramentov,
zakramentalov, kateheze, pogrebov, urejenosti cerkva, izobraževanja. Vse se dogaja na
ravni zveze. Pomembna se jim zdita vidik enotnega delovanja v okviru zveze in
razpoložljivost prostorov za posamezne dejavnosti v župnijah. Glede na realne možnosti
se bodo morale dejavnosti v prihodnje odvijati skupno na ravni zveze za vse župnije v
posamezni župniji, ki bo imela prostor in razpoložljive sodelavce. S tem bo Tajništvo
Pastoralne zveze župnij Dravograd v prihodnje imelo odločilno vlogo pri skupnem
načrtovanju, skupnih akcijah in skupnih srečanjih na ravni zveze župnij. Tajništvo zveze
bo v prihodnje postalo, v tesnem sodelovanju z župnikom, gonilna sila, ki bo poganjala
delo in versko življenje Pastoralne zveze šestih župnij Dravograd. Delovalo in
načrtovalo bo v duhu, oprtem na krovni dokument Pridite in poglejte, na podlagi
katerega se bodo izdelali pastoralni načrti župnij za prihodnje delovanje. Vidimo, da je
prišlo do povezovanja župnij, da bodo lažje uresničili cilje po krovnem dokumentu PIP.
K temu povejmo, da v življenju sprejemamo številne odločitve. Podobno velja tudi za
župnijo. Osnovni namen pastoralnega načrtovanja, ki izvira iz krovnega dokumenta
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Pridite in poglejte, je: vrniti se k izvirom ter preveriti, v kolikšni meri naše aktivnosti v
župniji izvirajo iz povezanosti z Jezusom. Zazrimo se vase in razmislimo, kako
prepoznavamo in uresničujemo svojo življenjsko poklicanost. Pastoralno načrtovanje za
nas pomeni pogled v naša srca in ukoreninjenost naših življenj v Kristusu, izhajajoč iz
tega temelja bomo sprejemali svoje odločitve. Pomembno je, da so naši cilji realni in
dosegljivi.
V ŽPS Dravograd je že potekala seja, in sicer v januarju 2014, na kateri so
spregovorili o organiziranosti, voditeljih, načrtu skupne seje vseh delujočih skupin v
župniji in načrtu dela za te delujoče skupine ter o duhovni obnovi za udeležence
skupin. Pomembno se jim je zdelo povezovanje župnije v Pastoralni zvezi župnij
Dravograd. Pri povezovanju omenjenih župnij smo bili priča rešitvam, ki so lahko
spodbuda za doseganje ciljev po PIP, kajti: »Nacionalni načrt ne more podajati preveč
konkretnih rešitev. Mora biti širok, da si rešitve po posameznih škofijah oziroma
župnijah poiščejo in prilagodijo. Na koncu dokument sicer doda nekaj bolj konkretnih
primerov ukrepov, ampak ti niso zavezujoči. Konkretno zavezujoče bo to, kar bo
nastalo v naslednjih dveh ali treh letih,« je podal koordinator PIP, Cestnik (Hočevar
2012, 8). Pri Pastoralni zvezi župnij Dravograd smo torej priča strukturni rešitvi, pri
čemer niso pozabili na mala občestva, kar je razvidno v nadaljevanju njihovega dela.
Del Pastoralne zveze župnij Dravograd je župnija Dravograd, v kateri si
prizadevajo, da bi bile župnije pastoralne zveze močneje povezane med seboj, kot so
lahko v okviru dekanije. Iščejo načine, kako razgibano življenje, ki ga živijo v župniji
Dravograd, prenesti na vso pastoralno zvezo župnij. Zavedajo se specifičnosti razlik, ki
so med posameznimi župnijami. Prihodnost vidijo v povezovanju, zato jim predstavlja
dokument PIP izziv, ki je postal njihov redni spremljevalec. Jasno jim je, da so
izhodišča pastoralnega načrtovanja trije vidiki: videti, presoditi in delovati. K
imenovanim vidikom dodajajo četrtega: moliti. Po presoji stanja v župniji so, v
celovitem pogledu, presodili, da je zanje aktualen izziv živo občestvo, kar njihova
župnija je, a prihodnost vidijo v malih občestvih. Malo občestvo ali skupina lahko
samostojno živi, samostojno načrtuje in raste. Na ta način je celota župnijskega
občestva živa in pestra. Do sedaj so pripravljali razna srečanja, ki pa so bila preveč
odvisna od zamisli in načrtov župnika. Njegovega povezovalnega duha želijo člani ŽPS
prenesti nase in s tem polno zaživeti, saj so voditelji majhnih skupin sestavni del
članstva ŽPS. Voditelji skupin so analizirali dosedanje delovanje in stanje predstavili
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vsem članom ŽPS. Pričevali so, kako je z osebno vero v teh občestvih, pri katerih gre za
trdne skupine z ustaljenim številom članstva, so premalo motivirani pri iskanju novih
članov, pa tudi pri medsebojnem povezovanju. V prihodnje bodo delovali v
poglabljanju osebne vere, s katero bodo rasli goreči posamezniki, ki bodo privabljali
nove člane v skupine in globlje duhovno pričevali ter po tem tudi živeli. V duhu PIP-a
so sklenili, da v malih živih občestvih lahko kot posamezniki ustvarjalno sodelujejo in
osebno rastejo v veri kot pričevalci vstalega Kristusa (Pastoralna zveza župnij
Dravograd, 2013). Malo občestvo lahko razumemo kot župnijo v malem, pri čemer kot
skupnost kristjanov uresničujemo seznanjanje z Božjo besedo, oznanjevanje; molitev,
mašo, podeljevanje zakramentov; diakonijo, skrb za uboge; bratstvo in sestrinstvo.
Razvidno je, da bo župnik v prihodnje iskal voditelje malih občestev, ki bodo
povezovali ljudi. V občestvu bodo naloge, ki jih je do sedaj opravljal župnik, prevzeli
katehisti, voditelji in drugi člani občestva. Župnikovo delo sta maša in delitev
zakramentov, laiki pa bodo, s svojo osebno odločitvijo ter z vero, služili Kristusu.
Voditelji malih občestev želijo, glede na svojo usposobljenost, opravljati naloge, ki jih
je do sedaj opravljal župnik. Spremenimo lahko miselnost in svoje srce. Potrebujemo
pogum za ustanavljanje malih občestev v župniji, saj smo danes priča, da manjše
župnije oskrbujejo župniki iz večjih središč.
Podobno se je oblikovala, na pobudo nadškofa v Nadškofiji Maribor, Pastoralna
zveza župnij Slovenj Gradec, ki jo sestavljajo štiri župnije. Na njihovem področju
delujejo isti župniki in laiki, ki medsebojno sodelujejo. Gre za oblikovanje, ki naj bi
ustrezalo danim razmeram, glede na število duhovnikov, vernikov … Pri tem je
pomembna osebna rast vere. Župnije so različne in si medsebojno pomagajo, ko
župnija, ki je na nekem področju močnejša, priskoči na pomoč drugi, ki je šibkejša. Ko
združijo moči na močnejših področjih, lahko samo pridobijo. Pri pastoralni zvezi gre za
takšna iskanja.
Moderator Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec, župnik Potnik, ugotavlja, da
župnije med seboj postajajo bližje, soodvisne in bolj povezane. Več je čutenja in
doživljanja v župnijah med župljani, ko so seznanjeni z utripom v ostalih treh župnijah,
skupaj čutijo s prazniki, z nedeljami in romarskimi shodi. V neki meri je bilo to že prej,
a ne tako intenzivno. Enotno delovanje jim omogoča, da odpade kakšen problem, pa
tudi, da nastane kakšen nov. Prioriteta pastoralne zveze je iskanje laikov, predvsem za
delo z odraslimi na različnih področjih. Opažajo pomanjkanje in »lakoto« po verskem
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izobraževanju, po doživljanju vere. Pri ustvarjanju okolja, v katerem lahko odrasli
postopno rastejo duhovno in intelektualno, se krog sodelavcev širi. Nove sodelavce
pridobivajo z osebnim povabilom, nagovorom, nato jih spremljajo in gradijo na
zaupanju (Kvaternik 2013, 102–105). Gre za iskanje novih poti. Naenkrat župnija nima
več župnika, ki živi v župniji. Pastoralna zveza nudi župljanom več možnosti. Pri tem
prihaja do odnosov med župniki in do odnosov med laiki, ki jih sproti rešujejo.
Spoznavajo, da se je treba približati ljudem in njihovim potrebam ter omogočiti, da se
ljudje srečajo z živim Bogom. Dodajmo še, da je pastoralna zveza župnij v Cerkvi na
Slovenskem nova oblika, katere delo bomo lahko ocenili po določenem obdobju.
V ŽPS Slovenska Bistrica, so začeli branje PIP septembra 2012. Nadaljevali so z
izobraževanjem izdelave župnijskega pastoralnega načrta predstavnikov ŽPS, ki so se
ga udeležili na nadškofijski ravni in na ravni naddekanata. PIP jim prinaša nov način in
pogled na celotno življenje ter dogajanje v Cerkvi na župnijski ravni. Zahtevnost jim
predstavlja, kako približati evangelij sodobnemu človeku. Ustavili so se pri pastoralnih
izzivih: pri izvirih in živih občestvih. PIP razumejo kot pripomoček za uresničevanje
osebne in občestvene vere. Odločili so se za spremembe: oblikovanje biblične skupine;
osebni razmislek po obhajilu; omogočiti vsem, da se počutijo sprejete v Kristusovem
občestvu. Vidijo tudi priložnost v dogajanju na kulturnem področju, kar omogoča
Slomškov kulturni dom. Zanje je PIP dokument, ki jih pripravlja na jutri, ko bodo laiki
prevzeli več odgovornosti za delo v župniji (ŽPS 2013). Gre za nov način razmišljanja,
ki zahteva spreobrnjenje, da bodo lahko uresničevali svojo osebno in občestveno vero.
ŽPS-ji naj bi se z vsebino dokumenta PIP srečevali na svojih mesečnih srečanjih,
kar so tudi uresničevali. Primerjali so branje PIP z dejanskim stanjem v njihovi župniji
in oblikovali pastoralne predloge na pastoralne izzive, ki jih predlaga PIP. S tem so
uresničili pastoralne spremembe v smeri osebne vere in so motivirani za oznanjevanje.
Nastajali so, in še bodo, pobude, predlogi ter predvideni projekti, ki se bodo oblikovali
v pastoralni načrt župnije. Konkretna naloga vsake župnije je izdelava pastoralnega
načrta, ki vsebuje analizo stanja v župniji, potrebe, prednostne naloge, vizijo in cilje,
projekte, odgovorne nosilce, sredstva ter predvidene načine preverjanja zastavljenih
ciljev. Pastoralna služba bo vsem župnikom za naslednje leto poslala enotno shemo z
vsemi potrebnimi elementi za pisanje pastoralnega načrta župnije (Sporočila slovenskih
škofij 2013, 69). V župnijah so začeli s spoznavanjem PIP-a, o čemer poročajo
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predstavniki dekanij škofijski pastoralni službi (ŠPS). Zadali so si konkretne naloge, da
poglabljajo osebno vero, ki jo želijo živeti v župniji in vsakdanjem življenju.
Za ŽPS-je je bilo za vsako dekanijo organizirano izobraževalno srečanje, da se
ga je udeležilo od pet do sedem članov ŽPS ali ljudi, ki so drugače dejavni v
pastoralnem življenju župnije. Pri izobraževanju je bila zaželena udeležba župnika.
Udeleženci so se udeležili izobraževanja z namenom, da bi se usposobili za
prepoznavanje potreb in izbire prioritetnih nalog (Sporočila slovenskih škofij 2013,
219). Usposabljali so se za uresničenje prvega koraka pri pastoralnem načrtovanju za
župnijo.
V Nadškofiji Maribor sta voditelj pastoralne službe Goličnik in voditelj
izobraževanja župnijskih nosilcev pastoralnega načrtovanja – PIP ter pastoralnega tečaja
Potočnik podala na seji naddekanov in dekanov septembra 2013 pobudo za dodelavo ter
večjo uporabnost Priročnika pastoralnega načrtovanja za župnijske svete. Nalogo je
prevzela pastoralna služba. Potočnik je izpostavil, da se v SPS poznajo spremembe v
vesoljni in krajevni Cerkvi. Po njegovem SPS ne more ustrezno podpreti pastoralnega
dogajanja. V Nadškofiji Maribor so spoznavali PIP in izobraževali sodelavce
moderatorje za izvajanje PIP-a, ki naj bi bili v pomoč župnikom pri načrtovanju.
Izobraževanj po naddekanatih se je udeležilo približno 300 udeležencev. Na posvetu
naddekanov, ki ga je sklical voditelj pastoralne službe, je prišlo do ugotovitve, da ŽPSji niso najbolj ustrezni za pastoralno načrtovanje, saj so člani ŽPS voljeni po
delegatskem sistemu in niso vedno sooblikovalci življenja v župniji. Predlagano je bilo,
da bi po župnijah sestavili odbore za pastoralno načrtovanje, katerih člani naj ne bi bili
predvsem člani ŽPS, ampak naj jih oblikuje župnik iz oseb, ki so motivirane in
sposobne pastoralnega načrtovanja. ŽPS naj o njihovih predlogih razpravlja, jih potrdi
in skrbi za uresničevanje. Izobraževanje za člane odbora za pastoralno načrtovanje naj
poteka na naddekanijski ravni (Sporočila slovenskih škofij 2013, 244–245).
Izobraževanje na naddekanijski ravni v Nadškofiji Maribor je bilo glede na
udeležbo zadovoljivo in je bilo namenjeno članom župnijskih animacijskih odborov za
PIP, zato je bila udeležba župnikov nekaj manjša. Sodelovanje župnikov je pomembno
pri pastoralnem načrtovanju, saj brez njih ni mogoče pisanje pastoralnega načrta.
Poklicani so, da pri načrtovanju odkrivajo karizme in nove možnosti za doseganje ciljev
(Sporočila slovenskih škofij 2014, 56). Župniki naj bi PIP obravnavali kot eno izmed
glavnih pastoralnih prednostnih nalog, zato so se udeležili delovnega srečanja čez
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mesec dni, na katerem so po duhovni obnovi drugi del srečanja delali po skupinah v
okviru posameznih naddekanij, kar naj bi jim služilo v pomoč pri izdelavi pastoralnega
načrta po PIP.
V Nadškofiji Maribor so dekani petih naddekanatov, kot je bil podan predlog na
pastoralnem tečaju leta 2012, po župnijah oblikovali delovne skupine oziroma odbore,
ki bodo skupaj z župnikom v župniji podali predloge za pastoralni načrt župnije. Za
člane delovnih skupin so bila izvedena izobraževanja, na katerih so iskali cilje in
smernice za uresničitev pastoralnega načrta. Pri tem so upoštevali PIP in dejansko stanje
po župnijah. Predloge delovnih skupin bodo ŽPS-ji kot celota še pregledali, po potrebi
dopolnili in skupno sprejeli (Potočnik 2014, 29). Pri delu jim je poleg pastoralne službe
v pomoč animacijska skupina, ki jih z evalvacijo in smernicami motivira za dokončno
udejanjenje pastoralnih načrtov po župnijah. Načrtujejo novo srečanje, na katerem bi
lahko predstavili izdelane pastoralne načrte in na ta način motivirali župnije, ki še niso
izdelale svojega pastoralnega načrta.
Poglejmo še, kako poteka pastoralno načrtovanje v drugih škofijah po Sloveniji.
Odbor za ŽPS in novomeški škof sta se sestala decembra 2013. Sprejela sta podobne
odločitve kot v celjski škofiji in naj bi bile v pomoč pri nadaljnjem delu:
– ŽPS-ji, ki pišejo pastoralni načrt po priročniku Na poti k izviru in nimajo
težav, naj nadaljujejo z delom. Izberejo naj poglavja, ki so namenjena načrtovanju,
svoje ugotovitve vnesejo v dobljene pole in jih sproti pošiljajo dekanijskemu referentu
za ŽPS in na pastoralno službo.
– ŽPS-ji, ki imajo težave pri uporabi omenjenega priročnika, naj iz priročnika
uporabijo le prispevke za duhovno poglobitev in delajo po pridobljenih polah, ki so
sestavljene po pastoralnem načelu: vidimo, presojamo, ukrepamo.
Pri ukrepih se navedejo cilji, ki so izvedljivi po načelu: kaj, kdo, kako in kdaj.
Pripravljenih je sedem pol. Za prvi izziv tri: molitev, Božja beseda, bogoslužje in po ena
za druge štiri izzive. Iz tega je razvidno, da je predvidenih sedem načrtovanih srečanj.
Člani ŽPS naj začutijo, da je to njihov pastoralni načrt. Do sedaj so pripravili v stolni
župniji štiri pole. V pastoralnem načrtu zapisani cilji se bodo izvajali, kot je določen
termin izvedbe. Načrtovanje bo končano do konca leta 2014, ko aktivni udeleženci vseh
sedem izpolnjenih pol povežejo med seboj in s tem dobijo pastoralni načrt (Sporočila
slovenskih škofij 2014, 23–24). V januarju 2014 so predvidene konference, na katerih
naj bi člani ŽPS ali sodelavci poročali o delu s PIP in načrtovanju v ŽPS ter hkrati
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pridobili informacijo od dekanijskih referentov za ŽPS o zapisih na delovnih polah,
torej o njihovem pastoralnem načrtovanju. Novomeški škof je zadovoljen z dosedanjim
delom za pastoralni načrt v stolni župniji Novo mesto, kajti njihovo delo je lahko, po
njegovem, motivacija za delo po drugih župnijah v škofiji. Pri delu s pastoralnimi načrti
je potrebna motivacija. Župnike motivirajo papež, škof in dekani, ko jih pozivajo k delu
z novo gorečnostjo, oziroma, da naj opravljajo delo z navdušenjem. Tudi laiki, člani
ŽPS, so motivirani pri izdelavi pastoralnega načrta, kar dokazujejo s svojim delom.
V celjski škofiji so vsi dekani potrdili, da po župnijah preučujejo PIP in
razpravljajo o pastoralnih načrtih, da bi vsaka župnija napisala svoj pastoralni načrt do
konca leta 2014 (Sporočila slovenskih škofij 2014, 73). V župnijah, v katerih je župnik
motiviran, poteka delo bolje. Motivirani so tudi laiki, kar je bilo razvidno na srečanju
predstavnikov ŽPS pri Sv. Jožefu v Celju.
Voditelj pastoralne službe v Murski Soboti Zorec je predstavil pregled dogajanja
glede uresničevanja PIP-a. Izpostavil je izobraževanja in srečanja članov/-ic ŽPS po
dekanijah, škofijske rekolekcije za župnike in pastoralne tečaje. Sprejeli so sklep, da do
konca leta vsaka župnija naredi svoj pastoralni načrt, kar je sklep SŠK (Sporočila
slovenskih škofij 2014, 99). Motivacijo jim prinašajo škofijska spletna stran in duhovne
revije. Motivirajo z jumbo plakati in prvim korakom Izvira ter se pripravljajo na
škofijski misijon.
Pastoralna služba v Ljubljani je organizirala pastoralno konferenco po
arhidiakonatih z ožjimi pastoralnimi sodelavci, saj želijo skupno načrtovalno delo
župnika z laiki nadaljevati z izmenjavo dobrih praks župnijskega načrtovanja (Sporočila
slovenskih škofij 2014, 54). Iz tega je razvidno, da po župnijah že delujejo za
uresničitev župnijskega pastoralnega načrta.
Tudi pastoralna služba v Kopru skrbi za izvajanje pastoralnega načrtovanja v
škofiji. Župniki in tudi dekani so izpolnili vprašalnike, ki so jih poslali s sklepi
dekanijskih konferenc na škofijo, kjer bodo pripravili načrtovanje za prihodnje
desetletje (Sporočila slovenskih škofij 2013, 212–213). Pri tem gre za izvedbo refleksije
v vprašalniku oziroma za skupno razmišljanje o življenju dekanij in župnij.
Dodajmo, da v župnijah velja osnovno pastoralno vodilo, da se dopušča in
motivira vse, kar nas povezuje, odpira drug drugemu ter Bogu, nas osvobaja in nas
motivira k večji samozavesti ter razumevanju, nam odpira nove možnosti delovanja in
uresničevanja ciljev. Zato potrebujemo konkretno načrtovanje, kako bomo oblikovali
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svoje župnije, da bomo učinkovito odgovorili na izzive sedanjega časa. Gre za
usmeritev našega delovanja, za našo motivacijo, ko smo osredotočeni v prihodnost.
PIP nam je spregovoril o osebni veri, ko se sami odločimo za osebno srečanje z
Jezusom Kristusom. Pri tem pa ne bomo odrinili oddaljenih kristjanov, ki so izziv za
novo evangelizacijo. Vsem ljudem lahko prinašamo sporočilo evangelija in jih
motiviramo s svojo dialoško odprtostjo. Nova evangelizacija nas vabi k pastoralnemu
spreobrnjenju in kaže potrebo po občestveni, osebni ter celoviti veri, pa tudi po dialoški
in pričevalni govorici.
Vzorec pastoralnega načrtovanja sestavljajo tri ravni:
– videti, ki ustreza, po PIP, pregledu stanja vernosti in občestva;
– presoditi, ki se, po PIP, nanaša na razmišljanje o osebni veri in novi
evangelizaciji ter postavitvijo namena;
– delovati, ki zajema smernice in prihodnje cilje. Gre za prihodnost župnije, ko
se sprašujemo, kaj nam je storiti, čemu bomo dali poudarek, katere cilje bomo
zasledovali (Naše poslanstvo 2012, 25). Osredotočili se bomo na pet glavnih izzivov.
Pri tem ne bomo uvajali le novosti, ampak bomo opuščali po potrebi tudi stare.
Ovrednotenje izvedbe zastavljenih ciljev bo v pastoralnem letu 2013–2014 glede
pastoralnih načrtov župnij potekalo med člani ŽPS-jev po posameznih župnijah.
Odgovorna oseba za izvedbo posameznega cilja bo skupaj s sodelavci poročala o poteku
in stanju izvedbe posameznega cilja članom ŽPS. Temu bo sledila refleksija glede na
opravljeno delo. Mnenje o opravljenem delu bo najprej podala odgovorna oseba za
uresničitev zastavljenega cilja, nato še ostali člani ŽPS. Skupno bodo ovrednotili delo,
ki so ga udejanjili, in predlagali morebitne izboljšave nadaljnjega izvajanja ciljev. Po
končani refleksiji bodo torej sprejeli sklepe (Bertoncel 2013). Podobno ovrednotenje
zastavljenih ciljev po pastoralnem načrtu v župnijah bo potekalo v pastoralnem letu
2014–2015. Pri ovrednotenju posameznih ciljev bodo upoštevali, kje so se pojavile
težave in ustreznost drugega načina dela.
Sledilo bo ovrednotenje načrtovalnega dela v pastoralnih letih 2013–2014 in
2014–2015, ko bodo člani ŽPS pregledali cilje, ki so si jih zastavili v pastoralnih letih
2013–2014 in 2014–2015. Opravili bodo refleksijo o skupnem opravljenem delu pri
pastoralnem načrtovanju in po potrebi podali izboljšave za nadaljnje pastoralno
načrtovanje v župniji (Bertoncel 2013).
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Po dokumentu Pridite in poglejte imajo vse službe navodilo SŠK, naj temu
primerno pripravijo svoje načrte za delo. Tako tudi Slovenski katehetski urad pripravlja
osnutek novega slovenskega osnutka za katehezo. Omenjeni osnutek katehetskega
načrta sestavlja skupina, sestavljena iz članov slovenskega katehetskega urada,
Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in Medškofijskega odbora. Z njim bi naj bila
zajeta celotna kateheza, pri čemer pa se pozablja na odrasle, je v pogovoru za radio
Ognjišče septembra 2013 povedala strokovna sodelavka Slovenskega katehetskega
urada, Burgerjeva, pa tudi, da bo katehetski načrt vključeval in spodbujal induktivno
metodo, torej naj bi ljudje iskali iz življenja v oznanilu, da bi dobili potrditev za svoje
življenje in izboljšanje tega. Podobno smo zasledili pri voditeljih bibličnih skupin v
Nadškofiji Maribor, ki uporabljajo induktivno metodo (Priloga 2, vpr. 18). Pri voditeljih
se je pokazalo, da se v biblični skupini odraslih voditelji poskušajo poistovetiti z
udeleženci bibličnih skupin in skupaj z njimi iskati pot v hoji za Kristusom.
V Cerkvi na Slovenskem se je pokazala potreba po smernicah za skupine in
voditelje tečajev. Strateški svet je s krovnim dokumentom PIP nagovoril živo občestvo
cerkve. Občestvo pomeni, da so središče Jezus Kristus in ljudje, ki delujejo navzven. V
dokumentu so zapisane tri bistvene stvari: prednosti, šibkosti in izzivi. Naše prednosti
so: zmernost v teologiji in pastorali, navezanost na katoliško tradicijo, zavzetost in
marljivost pastoralnih delavcev, solidarnost in vzgoja, iskrena vera (PIP 25). Naše
šibkosti so: ranjena občestvenost, nezvestoba obljubam, pomanjkanje poguma in lastne
identitete, duh izključevanja, pretirana skrb za materialne dobrine (PIP 34). Iz
navedenega za nas sledijo izzivi: vračanje k izvirom, poklicanost in poslanstvo, živa
občestva, sočutje in pravičnost, odpuščanje ter sprava. Delo skupin je naravnano na rast
k občestvu. Skupine potrebujemo duhovnega vodjo. Prisotnost Jezusa Kristusa še
posebej čutimo z molitvijo.
V PIP je za biblično skupino zapisana biblična prenova (PIP 117), za kar se
bomo zavzemali, in vključuje: pridiganje na osnovi predstavitve in razlage Božje
besede, osebno branje, uporabo Svetega pisma pri katehezi ter lectio divina. Naš namen
v župniji so živa občestva Cerkve, pri čemer bomo posamezni člani z novo apostolsko
gorečnostjo vabili k osebni veri in k osebnemu srečanju s Kristusom. Izziv nam je, da
odkrivamo in ustvarjamo živa občestva, kjer bo posameznik ustvarjalno sodeloval in
celostno osebno rasel, kar nam omogoča delo v biblični skupini odraslih. Zanimalo nas
bo videnje našega dela v župniji:
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– kot posameznika v biblični skupini odraslih, podajanje naših darov na
razpolago v skupini in preverjanje našega odnosa do krajevnega občestva ter
širše družbe;
– na družinski ravni, ko družino razumemo in v njej živimo kot živo občestvo ter
krepimo družinski pogovor;
– na župnijski ravni, ko bomo presodili občestveno življenje v župniji in se
vprašali po vzrokih, kakšne potrebe bi lahko iz tega izluščili ter podali poudarek za
naprej. Začeli bomo z ukrepi, ko bomo določili naslov cilja, odgovorno osebo,
sodelavce, potek dela: kako bomo cilj uresničili in kaj potrebujemo, kdaj bomo začeli.
Povejmo, da so predlogi po župnijah različni in odgovarjajo potrebam ter možnostim
določene župnije. V župniji ustanovimo biblično skupino odraslih in obstoječe skupine,
kot so ŽPS, pevski zbor, bralci, dobrodelna skupina, prenovimo v smislu živega
občestva, kot ga podaja PIP. Oblikujmo laike za delovanje v majhnih skupinah, ki naj
prevzamejo odgovornosti za vodenje skupin. Kljub poudarkom na majhnih skupinah
poskrbimo, da župnija ne izgubi teritorialnega načela, po katerem v občestvo sodijo vsi
verujoči, ki živijo v njenih mejah. Omogočimo, da biblična skupina odraslih v župniji
vsaj enkrat na leto izven domačega okolja preživi skupni vikend, ki naj ima družabnoduhovno vsebino, udeležimo se srečanja bibličnih skupin in voditeljev Slovenskega
bibličnega gibanja.
SBG išče pristope, da bi v vsaki, še tako majhni župniji, zaživela biblična
skupina, kakšna naj bo biblična skupina, kako se naj v njej dela, kaj se od nje pričakuje.
Poslanstvo SBG je spodbuditi laike, da se odločajo za poglabljanje in usposabljanje za
biblične voditelje. Če želimo uresničiti prvi izziv PIP K izviru in odkriti Božjo besedo
kot temeljno izkustvo srečanja z Jezusom Kristusom, potem Sveto pismo ni samo
proučevanje bibličnih skupin ali skupin bralcev, temveč del vsakdanje osebne molitve,
ki usposablja za rodovitno pričevanje vere.
Na izobraževalnem dnevu junija 2013 za voditelje bibličnih skupin, ki smo ga že
omenili, so bili po delavnicah predstavljeni različni vidiki celostnega vstopanja v
svetopisemska besedila. Cilj, da se udeleženci naučijo in izkusijo branje Božje besede z
različnimi metodami ter s svojimi izkušnjami in pridobljenim dodatnim znanjem
postanejo misijonarji v svojem okolju, je bil dosežen.
»Načrtovanje je sestavni del življenja skupnosti in sodi k naravnemu delovanju
človeškega uma. Vedno znova se moramo dogovoriti, kaj in kako bomo v prihodnosti
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delali. Naš načrt ima jasen namen in izoblikovane cilje, bolj zapleteno pa se zdi
vprašanje odgovornosti, izvajalcev in usklajevanja med različnimi ravnmi. Osnovno
pravilo je, da je za načrt prvi odgovoren tisti, ki je tudi sicer prvi odgovoren za življenje
skupnosti. Da bo načrtovanje uspešno, sta potrebna tudi določena disciplina in nadzor
procesa. V ta namen bo potrebno na vseh ravneh pripraviti in usposobiti vsaj nekaj
ljudi,« (Naše poslanstvo 2012, 38). Načrtovanje za prihodnost po župnijah poteka, kot
smo predstavili, torej ponekod bolj uspešno, drugje manj. V župniji je za izvedbo načrta
odgovoren župnik, na škofijski ravni pa škof. Soodgovorni so tudi člani ŽPS.
Dodajmo, »da cerkveno učiteljstvo ni vedno nezmotljivo, da so njegove izjave
vsebinsko in jezikovno zgodovinsko pogojene, da odgovarjajo le na določena vprašanja,
z določenega vidika in zavračajo določene zmote. Verska resnica sama vedno presega
besede, ki jo skušajo izraziti,« (Grmič 1997, 5–6). Za dogmatično opredelitev lahko
rečemo, da kljub njeni domišljenosti in nezmotljivosti ne more vsestransko osvetliti
resnice, kakor je tudi ne bi mogli nadomestiti s popolnejšo oziroma času bolj ustrezno
opredelitvijo. Vsekakor dogme vsebujejo duha časa, v katerem so nastale. Zgodi se
lahko, da se s časom spreminjajo.
Upoštevajmo, da je pomen doktrinalnih dokumentov cerkvenega učiteljstva brez
dvoma velik, pa tudi, da cerkveno učiteljstvo nikdar ne nastopa od celote Božjega
ljudstva, ki je Cerkev (Strle 1997, 11). Naloga Cerkve ni učenje novih resnic, ampak
ohranjanje in predajanje tistega, kar je oznanjal Kristus. Ne gre za sistem učnih stavkov,
dogmatičnih, to je vero obvezujočih obrazcev, temveč za nekaj, kar živimo in kar
izvršujemo na temelju svojega spoznanja ter potem o tem tudi razmišljamo. Pri vsem
tem pa sta »refleksija in skupaj z njo jezikovna formulacija (jezikovni izraz) pri vsej
svoji nepopolnosti nekaj nujno potrebnega, če naj človek živi iz vere,« (12). Gre za
usmeritev našega razuma in našega srca k Bogu samemu, ki se razodeva. Velja, da
lahko o dogmah samostojno razmišljamo, kajti dogma je verska resnica, ki jo sprejema
Cerkev in jo uči kot razodeto. Dogme so v mejnih situacijah tiste, ki brez utvar
napravljajo, da »ne hodimo v temi, marveč imamo luč življenja,« (Jn 8, 12).
Pri cerkvenih dokumentih razlikujemo dokumente z dokončno, nezmotno
odločitvijo cerkvenega učiteljstva, to je cerkvenih zborov ali papežev, in navadne
oziroma službene izraze cerkvenega nauka, ki zahtevajo religiozno pritrditev vernikov,
a ne vsebujejo absolutnega jamstva nezmotnosti. Odločilna pa je vedno volja Cerkve
oziroma cerkvenega učiteljstva, če je izražena v dokumentu (Strle 1997, 13). Torej, kjer
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namen Cerkve, da hoče obvezovati dokončno, ni jasno izrečen, ne moremo govoriti o
nezmotni odločitvi. Ko dokumenti nimajo v vsem svojem obsegu poroštva nezmotnosti,
je za nas kot vernike pomoč Duha motiv, da smo motivirani za udejanjanje nauka, ki ga
izraža cerkveno učiteljstvo. Obveznost, da smo sprejeli nauk takšnih dokumentov, ne
prihaja v nasprotje z možnostjo, da bi bile te odločbe spremenjene (15).
»Cerkveno učiteljstvo je vpričo »Božje besede«, zapisane v Svetem pismu,
vedno le v funkciji poslušanja in služenja, nikdar ne gospodovanja,« (52). Iz tega sledi,
da je cerkveno učiteljstvo za nas norma, ko gre za to, kako naj v Cerkvi umevamo Sveto
pismo. Pri tem Cerkev črpa gotovost o vsem, kar je razodetega iz živega izročila, kar se
nam lahko kaže kot dogemski razvoj. Velja, da izročilo avtentičnega cerkvenega
učiteljstva ob danih okoliščinah lahko izdaja nezmotne odločbe, ki prinašajo gotovost
tega, kar je razodeto v Kristusu.
Omenimo, »da razen zveze med izročilom in Svetim pismom obravnavajo
novejši cerkveni dokumenti tudi vprašanja, ki jih je izzvala biblična kritika z modernimi
eksegetskimi metodami za raziskovanje,« (53). Nujno je, da upoštevamo upravičenost
in meje historično-kritičnih metod.

Nadaljujmo s cerkvenimi dokumenti, ki so nastali po drugem vatikanskem
vesoljnem cerkvenem zboru, v katerih je navedeno, da obstaja potreba odraslih po
religioznem izobraževanju v pluralni družbi. Ob tem ugotavljamo, da v cerkvenih
dokumentih zlasti na ravni krajevne Cerkve manjka smernic, kako pristopiti k
motivaciji izobraževanja odraslih in kaj odrasle motivira.
Pri pastoralnem spreobrnjenju smo zaznali naslednje ovire:
– Pastoralni individualizem, pri čemer brez sodelovanja vseh ne bo uresničitve
zastavljenih ciljev. Pri tem mislimo na sodelovanje klerikov in laikov. Plenarni zbor je
spregovoril o novih načinih delovanja Cerkve, kar smo že omenili. Posamezniki in
skupine, tudi biblične, naj bi podale svoj prispevek v procesu načrtovanja in se s tem
aktivno vključile v proces načrtovanja. Vodje bibličnih skupin bi se lahko izmenjavali
pri vodenju bibličnih skupin. Vsako leto naj bi izdelali letno poročilo o delu v biblični
skupini, v katerem bi spregovorili tudi o motivaciji, ki so jo zaznali pri svojem delu.
Zaradi preobremenitve duhovnikov predlagamo, da bi jih laiki lahko
razbremenili pri vodenju bibličnih skupin, kar pa ne bi pomenilo, da župnik ne ostaja
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glavni katehet v župniji. Laik kot voditelj biblične skupine bi deloval s strokovno
pomočjo župnika v župniji.
– Pastoralno malodušje, ki se lahko pojavi zaradi sekularizacije v večjih mestnih
središčih, kar je opazil tudi Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem: »Težko obvladljive
razmere v večjih mestnih središčih so za duhovnike lahko vzrok za beg v minimalizem
ali malodušje,« (PZ 403). Vsekakor ne moremo mimo dejstva, da prihaja do nezaupanja
duhovnikov in pastoralnih delavcev do pastoralnih novosti. Gre za preobremenjenost
duhovnikov. Pri oceni lastnih kompetenc na različnih področjih so duhovniki začutili
premajhno usposobljenost za katehezo odraslih, novo evangelizacijo, duhovno vodstvo
in kulturno udejstvovanje (Slovenska škofovska konferenca 2012). Na področjih, ki so
tradicionalno duhovniška, kot so bogoslužje, obisk bolnih in ostarelih, delo v pisarni in
obisk družin, se čutijo najbolj usposobljeni. Vsekakor je to temelj za delo duhovnikov
tudi na področjih, kjer ne čutijo tolikšne usposobljenosti, vendar obisk družin lahko
vidimo kot obliko dela v malih skupinah, kar je tudi biblična skupina. Bogoslužje je
steber prenove Cerkve in nove evangelizacije (PIP 72), obiski bolnikov so evangeljsko
znamenje duhovnega vodstva, dobro opravljeno delo v pisarni pa ima lahko dober
učinek na družbeno okolico. Vsekakor so duhovniki preobremenjeni, zato vidimo
rešitev v pomoči laikov, ki naj bodo za delo, ki bi ga opravljali, strokovno usposobljeni.
– Finance so lahko ovire, ki imajo vlogo pri pastoralnih odločitvah, tudi pri
vodenju bibličnih skupin.
Na omenjene ovire bomo pozorni v študiji primera v Mariborski Nadškofiji.

Z drugim vatikanskim cerkvenim zborom se je spremenila vloga laikov v
Cerkvi, cerkveni nosilci pa so ostali isti. Opat Burkhard Ellegast je povedal: »Po II.
vatikanskem koncilu sem moral še enkrat študirati teologijo,« (2007, 4). Laiki v Cerkvi
na Slovenskem, po raziskavah (Perše 2013), nimajo tistega mesta, ki jim ga je dal kocil.
Proces sprememb še poteka, in sicer s timskim delom usposobljenih ljudi za izvajanje
potreb. Krovni dokument Pridite in poglejte »se predstavlja kot začetek procesa, ki želi
v naslednjih letih prek načrtovanja privesti do pastorale, ki bo odgovarjala na sodobne
izzive,« (Stegu 2012, 365).
V nadaljevanju poglejmo tudi vpliv sekularizacije na religijo v današnji pluralni
družbi.
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5. SEKULARIZACIJA

Pojem sekularizacija, ko gledamo iz perspektive zgodovinskega konteksta, se je
pojavil v 17. in 18. Stoletju, »ko se je govorilo o sekularizaciji cerkvenega imetja –
odvzemu ali prevzemu cerkvenih posestev s strani države ali posvetnih oseb,« (Flere in
Kerševan 1995, 122). V zadnjih desetletjih se je pojem sekularizacije uveljavil na
področju sociologije religije, pri čemer gre za procese in učinke modernizacije kot
ekvivalent oziroma reprezentant pojma modernizacije družbe na področju religije in
religioznega (122). Takšno pojmovanje uporabljamo pogosto. Srečujemo se lahko tudi z
drugimi pomeni. O tem bomo spregovorili v nadaljevanju.
Nujno je, da ločujemo med posvetnim, tuzemskim in cerkvenim, kar bomo
predstavili v nadaljevanju. »Sama beseda sekularizacija se veže na latinski saekulum, s
katerim se je prevajalo novozavezni »aion« − čas oziroma svet (v pomenu: svet tega
časa ali čas tega sveta), ki stoji nasproti času in svetu božjega kraljestva; sekularizacija
bi tako izvorno pomenila posvetovljenje v nakazanem smislu,« (Loen 1965). Pojem naj
bi zaobjel v najširšem pomenu spremembe, ki so nastale v moderni, to je v meščanski in
kapitalistični družbi, v njenem razmerju do religije. Zasledimo še nekatere izraze, ki so
skušali zamejiti in definirati omenjeno področje, in sicer »razcerkvenjenje,
dekristjanizacijo, laizacijo, desakralizacijo,« (Flere in Kerševan 1995, 122). Iz
omenjenih terminov lahko razberemo določene vidike procesov, ki niso izraženi
celostno.
Sekularizacija izhaja iz besede sekularizirati, kar pomeni povzročiti, da kaj
izgubi verski, cerkveni značaj (SSKJ 2008). V podobnem smislu opredeljuje pojem
Slovar tujk, in sicer kot »prenos nečesa iz cerkvene uprave v državno,« (Bunc 1995,
389). Podobno opredelitev najdemo v leksikonu Filozofija, v katerem je sekularizacija
»osamosvojitev različnih dejavnosti, ki so sodile v domeno vpliva in nadzora Cerkve,«
(Sruk 1995, 296). Obširnejši termin najdemo pri Banovi, kjer je sekularizacija prikazana
kot uveljavljen pojasnjevalni model, »s katerim poskuša sociologija razlagati tiste
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moderne družbene spremembe, ki se nanašajo na religijo ter njene odnose25 s širšo
družbeno-kulturno sfero,« (Ban 2008, 52). Banova vidi dve fazi v pojmovanju procesa
pojma sekularizacija. »Sprva je pojem sekularizacija označeval procese, ki so različne
razsežnosti družbenega življenja, to je politiko, umetnost, filozofijo, izobraževanje in
tako dalje, osvobodili nadzora cerkvene avtoritete. Sekularizacija se je v prvi vrsti
nanašala na zmanjševanje družbene moči cerkve, kasneje pa na upadanje cerkvene
religioznosti ter religioznosti sploh,« (52). V nadaljevanju pridemo do razširitve pojma
sekularizacija, ko Dobbelaere pojasnjuje sekularizacijo kot proces na treh nivojih: »na
družbenem, organizacijskem in individualnem,« (Dobbelaere 1981, 52). Z družbeno
sekularizacijo razumemo spremembe v družbi, ko se pomen religijskih vrednot
zmanjšuje na prehodu iz tradicionalne družbe v moderno in prihaja do odvijanja procesa
na latentne in manifestne načine26« (Bezjak 2011, 128). V drugi nivo sekularizacije
zaobjamemo spremembo položaja religijskih organizacij v družbi, ki jo je možno meriti
na osnovi religijskih prepričanj, morale, obredov … Ko se je racionalizacijski proces z
ekonomskega področja razširil na vsa področja življenja, se je to zgodilo tudi na
področju religije. Zgodi se, da na področju religije zasledimo določene prilagoditve
spremenjenim družbenim okoliščinam. Za tretji nivo sekularizacije lahko označimo
individualno vedenje, ko merimo stopnjo normativne integracije v religijsko telo.
Zanima nas indeks sozvočja med normami religijske skupine – prepričanja, obredi,
morala – in obnašanjem njihovih članov. Iz navedenega lahko povzamemo, da
institucije v današnji družbi uhajajo izpod nadzora religije, posledica česar je tudi
uhajanje posameznikov iz tradicionalne religije. S tem pridemo do pojava, ko moderni
človek misli, da bo lahko v svojem lastnem življenju in v svoji družbeni eksistenci
shajal brez religije (Berger in Luckmann 1999, 35). Iz povedanega sledi, da smo priča
večplastnemu oziroma večnivojskemu procesu sekularizacije, kar kaže na različen
proces na imenovanih ravneh. K temu dodajmo še, da ne velja, da je sekularizacija, ki je
uspešna na eni ravni, uspešna tudi na drugi ali tretji ravni.

25

»Ker odnosi med religijo in družbo spadajo med enih najstarejših področij sociološkega raziskovanja,
je teza o sekularizaciji − tako kot drugi trajni teoretski okviri – doživljala številne spremembe, popravke
in kritike,« (52).
26
»Za latentno obliko sekularizacije je značilno, da se odvija nenačrtovano, spontano in je posledica
profesionalizacije in specializacije določenih področij, denimo ekonomije, izobraževanja, prava,
medicine, ki v družbi uspešno širijo področje svojega vedenja in delovanja. V tem primeru se vloga
religije zmanjšuje, ker se za družbo in človeka povečuje pomen posamezne stroke. Za manifestno obliko
sekularizacije pa je značilno, da je posledica premišljenih delovanj, kot je na primer proces laizacije v
francoskem izobraževalnem sistemu,« (128).
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5.1 Vpliv sekularizacije v današnjem času
Sekularizacija in sekularnost sta se pojavili na Zahodu kot liberalni koncept, ki
se kaže v individuaciji religije in pluralizmu religij ter z umikom in omejitvijo cerkvene
oblasti na duhovno sfero (Haralambos in Holborn 2001, 492). Posameznik lahko
svobodno izbira, kar posledično povzroči pluralizem religij s podporo države, ki
sprejme liberalno doktrino svobode.
Ne smemo pozabiti, da je v zahodnem svetu krščanstvo poleg grške filozofije in
rimskega prava eden od temeljev zahodnega civilizacijskega fenomena. O'Connel
»ugotavlja tri formativne faktorje, ki se združijo v oblikovanju in preoblikovanju enote,
ki jo imenujemo Evropa. Gre za judovsko-krščanski monoteizem, grški racionalizem in
rimsko organizacijo. Pri teh faktorjih, ki se skozi čas spreminjajo in razvijajo, lahko
vidimo njihove kombinacije v formiranju ali reformiranju načina življenja, ki ga danes
prepoznavamo kot evropskega. Znotraj teh kombinacij je religija kot stalnica dobro
vidna (Davie 2005, 30).
»Poudarimo pomen religijske dediščine Zahodne Evrope kot ključnega faktorja
pri razvoju kontinenta – in verjetno tudi njegove prihodnosti ter vpliva te dediščine na
celo vrsto kulturnih vrednot,« (30). Ta zaključek podpira raziskava evropskih vrednot –
European Values Study,27 ki je bila osredotočena na vsebino in homogenost evropskih
vrednot ter na spreminjanje teh vrednot (30, 31). Glede vsebine in homogenosti
evropskih vrednot je bilo v raziskavi podano: »V zgodovinskem in geografskem smislu
je religija – ali natančneje krščanska religija – primer dejavnika, ki je s pomočjo
oznanjanja univerzalne in ekskluzivne vere poskušal religijsko dediščino, ki temelji na
krščanskih vrednotah in ver po vsej Evropi ter drugod. Na skupno religijsko dediščino,
ki temelji na krščanskih vrednotah, lahko tako gledamo kot na formativni kulturni vpliv
v samem srcu evropske civilizacije, ki ji hkrati daje tudi vsebino,« (Harding in Philips
1986, 29). Pri spreminjanju vrednot je raziskovalce zanimal vpliv sekularizacije.
Razvidno je, da bolj ortodoksni indikatorji religijske pripadnosti, kot so stopnja in
27

»Raziskava evropskih vrednot je najpomembnejša mednarodna raziskava človekovih vrednot, ki je bila
prvič izvedena leta 1981 in nato razširjena na različne države po svetu. Pripravila jo je skupina EVSSG
(European Values Systems Study Group). Analize podatkov iz leta 1981 so objavljene v Harding in
Philips (1986) in Stoetzel (1983). Drugič je bila raziskava izvedena leta 1990. Njeni rezultati so
objavljeni v Timms (1992), Ashford in Timms (1992), Barker, Halman in Vloet (1992) ter Ester, Halman
in de Moor (1994). Barker et al. vključuje tudi koristno bibliografijo celotnega postopka. Raziskava je
bila ponovno izvedena leta 1999. Longitudinalni vidiki raziskave posvečujejo pomen pridobljenih
podatkov,« (Davie 2005, 30).
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intenziteta obiskovanja cerkvenih obredov ter institucionalna pripadnost, razkrivajo
vpliv sekularizacije zahodne Evrope. Nasprotno pa manj institucionalni indikatorji
kažejo na zvestobo nekaterim vidikom religijskega življenja. »Pri številnih Evropejcih,
celo pri tistem delu, ki ne odobrava ortodoksne cerkvene institucije, sta še vedno zelo
razširjena posebna oblika religijskih nagnjenj in sprejemanje krščanskih moralnih
konceptov,«

(70).

Če

upoštevamo

raziskavo,

lahko

zaključimo,

da

smo

Zahodnoevropejci na splošno necerkveni, nismo pa sekularni. Iz tega sledi, da upad
števila verskih obredov ni povzročil opustitev religijskega verovanja. Zaključimo lahko,
da ne pripadamo več religijskim institucijam v pravem pomenu besede, pri čemer pa
nismo opustili religijskih aspiracij, ki so globoko v nas.
Poglejmo še, kaj nam lahko pove raziskava Aufbruch 2007, ki je pokazala, da v
Sloveniji pripada Cerkvi več ljudi, kot jih veruje v Boga. Dobri dve tretjini Slovencev
se izjavljata za katoličane (dve tretjini oziroma 66,6 odstotka), v Boga jih veruje le
dobra polovica (55,18 odstotka), slabih 40 odstotkov v Jezusa Kristusa, Božjega Sina in
Odrešenika, v vstajenje mrtvih pa slaba tretjina (29,71 odstotka). Po tej raziskavi lahko
pridemo do podobnih zaključkov, kot so jih pokazale raziskave European Values Study.
Osredotočimo se dalje na Slovenijo, kjer je po Statističnih podatkih o Cerkvi na
Slovenskem za leto 2011 (SŠK 2011), ki jih zbirajo pastoralne službe posameznih škofij,
bilo 76,6 odstotka prebivalcev katoličanov, kar smo omenili že v četrtem poglavju.
Nedeljsko mašo je od imenovanih odstotkov katoliških prebivalcev obiskovalo 15,1
odstotka. Podatki nam niso pokazali podobnih rezultatov, kot so bili razvidni v raziskavi
European Values Study in v raziskavi Aufbruch 2007, saj je v njih za katoličane
opredeljenih 10 odstotkov več ljudi.
Za moderne družbe sta poleg sekularizacije značilna še globalizacija in
pluralnost religioznih izbir, ki kažejo na sinkretizem.28 Škamperle vidi oblikovanje
sodobne družbe z določanjem tržnih mehanizmov ponudbe in povpraševanja, pri čemer
naj bi te kriterije povzemala tudi religija. Vse bolj so pomembne mobilnost,
diskontinuiteta in odprtost do novih povezav (Škamperle 2007, 119). Sodobni procesi
pluralizacije nam ponujajo različne življenjske možnosti, ki nas postavljajo pred
raznovrstne življenjske izbire.

28

Sinkretizem je po grškem pomenu združitev različnih prvin, naukov, nazorov (Slovar tujk 1997, 399).
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O zahodni sodobni družbi in pojavu sekularizacije je iz antropološkega vidika
spregovoril Asad Talal. Opozoril je na človekove pravice (Asad 2003, 67), na zahodne
znanstvene razlage o razumevanju telesa in uma ter na človekove odnose.
Asad ugotavlja, da so znanstveniki namenili večjo pozornost sekularizmu kot
posvetnemu (21). Gre za vprašanje, kaj pomeni laično. Sekularizacija je prikazana
posredno (67), skozi različne vstopne točke oziroma teorije liberalizma. Laična država
se naj ne razume kot prostor, v katerem se resnično človekovo življenje postopoma
osamosvoji iz obvladujoče moči vere, kajti laična država je tista, ki prevzema religiozne
strukture in kljub demokratičnosti ne dopušča enakovredno religioznih pogledov.
Sekularizacija je torej nekaj, kar je vsiljeno s strani laične politično-znanstvene
strukture, ki se predstavlja, da deluje v širšem pomenu, a dejansko deluje ozko. V
sodobni družbi je religija drugorazredna in ne le samo umaknjena iz političnega
življenja. Sekularizem torej temelji na določenem pojmovanju sveta (191). Asad
proučuje religijo kot vgrajeno zamisel v različnih družbah, kjer so različni odnosi in
različne predstave o tem, kako ljudje predstavljajo sebe. Laično je način človekovega
razmišljanja v sodobni družbi, ki se je oblikovalo v zahodni Evropi. Laična država torej
ne zagotavlja strpnosti, ki upošteva različnost. Po Asadu sekularizacije ni mogoče
obravnavati kot naslednice vere, prej zgodovinsko, politično, demokratično in iz vidika
človekovih pravic.
Ljudje, ki koristijo abstraktne definicije religije, pozabljajo na to, da je religija
družbeno in zgodovinsko dejstvo, ki ima pravne, zasebne, ekonomske ter politične
dimenzije. Torej, drugače povedano, tisto, kar se išče, so načini, kjer se okoliščine
menjajo, a ljudje vedno poskušajo pridobiti elemente, za katere mislijo, da pripadajo ali
bi pripadali pojmu religija. Ljudje uporabljajo določene zamisli religije v družbenem
življenju (295). Prihaja do problema pri definiciji religije v sodobni družbi, pa tudi pri
vrednotenju prvotnih osnov zahodne družbe v današnjem svetu.
Nasprotno predstavlja Smrke, ki ne prepozna laičnega odnosa do religije in
razvrednotenja družbene vloge religije v laični državi. Po njegovem so religijo ogrozili
sekularizacija, globalizacija in pluralizem religioznih izbir. Izpostavil je, da se soočamo
s pojavom in izzivom množice »alternativ«, od katerih mnoge poudarjajo drugačnost od
krščanstva (Smrke 2000, 286). Pri tem opozorimo, da so se nova religiozna gibanja
formirala z reinterpretiranjem idej dominantnih religij in z odkrivanjem poganske
tradicije, ki jih prepletajo z idejami ter verovanji sodobnega sveta. Sodobni človek je
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hedonist in živi za danes. Tako se tudi odloča za vero. Svoje potrebe zadovoljuje
kratkoročno. Način življenja in vsestranski pluralizem omogočata človeku, da se
svobodno odloči o svojem verovanju ali celo neverovanju. »Po eni strani gre za
zmanjševanje moči obstoječe krščanske religije, pa za preoblikovanje in/ali
nadomeščanje krščanstva, ki je vodilo k deizmu, sekularnemu humanizmu, ustvarjanju
velikih pripovedi razsvetljenstva, ideologij, ter drugih – izmov in sekularnih
psevdoreligij. Drugi vidik je odziv različnih krščanskih cerkva na spremenjen položaj.
Pomemben je tudi tretji vidik, ki se nanaša na oblikovanje, recimo temu alternativnih
religioznih verovanj, ki niso bila sprejeta v okvir prevladujoče tuzemske modernosti niti
v obstoječe katolištvo oziroma katero od protestantskih cerkva,« (Bahovec 2009, 44).
Pojmovanju, da je sekularizacija neizogiben in nujen proces ter tako posledično
integralna družbena karakteristika, nasprotujejo sodobne študije (Beckford in Luckmann
1989; Berger 1999; Luckmann 1999, 2007; Davie 2005), ki to zavračajo v smislu, kot se
je pojmovalo desetletja nazaj. Religija ostaja kljub sekularizaciji med ključnimi
elementi našega družbenega sistema.
Svet, v katerem živimo, ni naklonjen krščanskim vrednotam. Javno mnenje je
pogosto naravnano proti Cerkvi. Kljub temu Sveto pismo človeka povezuje s
preteklostjo. Rodovi pred nami so v njem našli smisel življenja, odkrivali upanje in
modrost. Sveto pismo govori o prisotnosti Boga, ki je zvest, in ta zavest daje človeku
novo razumevanje samega sebe ter sveta. Prebuja čut generacij, saj ne gre le za osebno
življenje, ampak za generacije, za človeštvo, ki si išče pot. Ko posameznik išče smisel
svojega življenja, doživlja sebe kot del človeškega potovanja skozi čas. Govorimo o
kontemplaciji (SŠK 2006, 18).
Sveto pismo je živa beseda, ki v sodobnem bralcu prebuja življenje. Ob branju
Svetega pisma se v posamezniku prebujajo globoke želje, vrednote, pričakovanja, vera
in zaupanje. S tem se nakazuje smer poti, ko posameznik ob prebiranju Svetega pisma
najde svojo novo pot, smisel in življenjsko obzorje. Gre za odkritje presežnega, za
odkritje Duha, ki ga odpira novemu razumevanju, k Resnici. Odkrije Boga, kar ga na
nov način umešča v medosebne odnose. Torej, Sveto pismo ponuja resnico, ki je v
posamezniku (22, 23). V današnji sekularizirani družbi človek išče smisel življenja, ki
ga lahko najde z odkritjem Boga.
Udeleženec biblične skupine odraslih v župniji Štjak, kjer se zbirajo že deseto
leto enkrat tedensko, pričuje: Božjo besedo jim podaja župnik in razlaga zemljepisno ter
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zgodovinsko ozadje dogodkov ob pomenu Besede, ki jo je Bog razodeval po izbranih
ljudeh tistega časa. Vsak udeleženec lahko dobi dodatno razlago, pove svoje mnenje in
predstavi, kako ga je Beseda nagovorila. Pogovarjajo se o tem, kako Beseda nagovarja
sedanjega človeka, in povedo svoje izkušnje. Spoznavajo, da današnji človek hrepeni po
tem, da bi živel po Božji besedi (Družina 2012, 2). Božja beseda tudi danes nagovarja
človeka, kljub sekularizaciji.
Podobno pričujejo udeleženci duhovne skupine v Celju, kjer so, pod vodstvom
Špeliča, odkrili zaklad cerkvenih očetov. Vedeli so za Avguština, Hieronima idr., a niso
poznali njihovega nauka, ker se jim je zdel nerazumljiv in nekje daleč. Spoznali so, da
so cerkveni očetje dobro poznali Sveto pismo in njihovo izjemno razlago Božje besede,
Stare ter Nove zaveze. Njihove razlage so sodobne, tudi v 21. stoletju. Ob prebiranju in
poglabljanju v njihove pridige, homilije ter traktate so spoznavali temelje teologije in se
hkrati poglabljali v Božjo besedo, ki jo vedno bolj razumejo ter se z njo vedno bolj
povezujejo. Ko jim doma zmanjka volje in moči za dnevno preučevanje nauka
cerkvenih očetov, komaj čakajo, da se spet srečajo na duhovnih vajah s cerkvenimi
očeti, ki jim potešijo željo ter hrepenenje, ki jih čutijo v svojih srcih, in jim povrnejo
voljo ter moč za srečevanje z njimi (3). Ob poznavanju Božje besede so udeleženci
skupine bliže Bogu.
V bibličnih skupinah se srečujejo z Božjo besedo in iščejo načine, kako bi jo
prenesli v vsakdanje življenje. V župniji Postojna je župnik spodbudil delovanje treh
skupin, ki se srečujejo ob Božji besedi, kajti Sveto pismo je tudi za človeka v današnjem
svetu kot ocean, ki se ga ne da preplavati, po biblični skupini pa postane potok, ki ga
prebrodijo. Udeleženci bibličnih skupin želijo, da Sveto pismo razumejo in ga lahko
uporabljajo za molitev ter vodilo v vsakdanjem življenju. Posvečajo se branju in razlagi
Svetega pisma. Iščejo bogastvo, zapisano v Svetem pismu, torej bogastvo besed za
vsakdanje življenje med ljudmi in za odnos z Bogom. Pričujejo: »Po prebranem
odlomku nekaj zakladov odkrijemo sami, do še več biserov pa nas pripelje voditelj
skupine z dodatno razlago in osvetlitvijo zgodovinskih dejstev. Ker smo ljudje različni,
tudi različno razumemo odlomke oziroma sporočila, kaj nam hoče Bog povedati po
svojih izbranih osebah,« (2). Udeleženci pričujejo o svojih spoznanjih in o spoznanjih,
do katerih so prišli s pomočjo voditelja pri religioznem izobraževanju.
Drugo skupino, Nikodemovo skupino, sestavljajo izobraženci, ki so dali pobudo
za oblikovanje skupine, kjer bi lahko ob prebiranju Svetega pisma utrdili svojo vero in
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življenje prekvasili z Božjo besedo. Na prvem srečanju so se odločili, da se bodo
srečevali enkrat mesečno, skupino pa so poimenovali Nikodemova srečanja. Tudi
Nikodem je prihajal k Jezusu, da bi se pogovarjal o veri in življenju. Današnji Nikodem
je človek z mnogimi informacijami, podobami, občutji, ki pa ni zadovoljen s
površinskostjo, pač pa osebno in kritično išče, kar ga notranje nagovarja ter tudi
prepriča. Današnji človek ima izoblikovana stališča in moč, s katerimi zmore stopiti v
odprt dialog z drugačnim. Današnji Nikodem je tisti, ki ima še moč za iskanje poti.
Tako so se podali tudi na pot, ob Svetem pismu, udeleženci skupine Nikodemova
srečanja (2). Udeleženci skupine Nikodemova srečanja so pričevalci alternativnega
sveta, so kritični in pripravljeni tudi na dialog s sekulariziranim svetom. Iščejo pot, da
svoje religiozne poglede enakovredno predstavijo v širši sodobni družbi.
Tretjo biblično skupino tvorijo študentje, ki končujejo študij ali so na
podiplomskem študiju. Srečujejo se enkrat mesečno. Ob Svetem pismu razpravljajo o
raznih temah, ki so odziv na aktualno družbeno dogajanje ali so vezane na dogodke v
cerkvenem letu (2). Aktualno družbeno dogajanje jim je izziv za iskanje odgovorov ob
Svetem pismu, ko iščejo svojo pot v sodobni družbi.
V študiji primera o potrebi odraslih v pluralni družbi v Nadškofiji Maribor nas
bo zanimalo tudi pričevanje udeležencev bibličnih skupin.

5.2 Odgovor sodobnega človeka na sekularizacijo
Predpostavljamo, da je nemogoče, da verni človek ne bi mislil na Boga. Vernik
o Njem veliko razmišlja. Imamo tudi nevernike. Paziti moramo, da s to oznako človeka
ne obsojamo, saj samo Bog pozna njegovo notranjost in vidi, kaj je v njem. Sorč
opozarja: »Pojmovanja religije nevernik ne dojame prav in ne ve, kaj je srčika neke
religije,« (Sorč 1991, 22). Človek želi biti tisti, ki si sam ustvarja svoj življenjski načrt.
Želi več, kot mu je dovoljeno, a s tem, ko želi sam uresničevati življenjski načrt, pokaže
na to, da je nebogljen, šibak in si ne prizna, da tega v resnici sam ne zmore.
V nasprotju z nevernikom se vernik odloči za Boga in tako deluje na vseh
področjih svojega življenja. Ta temeljna odločitev pa ni lahko spremenljiva. »Čim bolj
naše nravno življenje v posamičnih dejanjih in v celotni usmeritvi sledi tej temeljni
odločitvi, tem bolj se ta odločitev utrjuje. To ne preprečuje, da se na površju naše
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zavesti in v posamičnih dejanjih, ki ne segajo v globino, ne bi več pojavljala
nasprotovanja tej isti odločitvi. Dokler se naše življenje v celoti odvija v smeri dobre
temeljne izbire, je ta večja ali manjša površinska dejanja ne bodo ogrozila. Dobro
temeljno odločitev pa lahko razderejo posamična dejanja, ki segajo v globino, kar se
večinoma zgodi po določenem obdobju postopnega propadanja,« (Häring 2001, 147).
Sklepamo, da lahko pride tudi do izgube temeljne odločitve. Do tega pride postopoma,
človek pa s tem nujno izgubi, pristane na slabšem. Človek naj ostaja zvest svoji temeljni
odločitvi za Boga, kakor je tudi On zvest Njemu. S tem človeku dokazuje, da je edino
On resnica. Bog je svojo zvestobo že dokazal z zavezami, ki jih je izpolnil in jih še
izpolnjuje, človek pa naj ne bi pozabil svoje zaveze ter naj bi se zavedal resnic, ki mu
jih je dal Bog. »Smemo reči, da je Bog popolnoma razumljiv sam v sebi, je sama luč.
Ovire obstajajo pri človeku, v njegovi ustvarjenosti in telesnosti,« (Sorč 1991, 37). Vera
v Boga je razumska, do česar pa se lahko posameznik dokoplje v procesu spoznavanja
Boga. Nujno je, da prek procesa dozorevanja posameznik spozna in začuti Božjo
resničnost. Gre za dolgo in nikoli zares končano pot spoznavanja Boga.
V današnji družbi, kjer je prisotna sekularizacija, je potreba po »katehezi
odraslih, ki resno upošteva značilnosti, kulturo, religiozna in bivanjska vprašanja
odraslega človeka,« (Stegu 2011, 7). »Poglabljanje verskega izobraževanja je želja
mnogih odraslih današnjega časa, ki čutijo potrebo po utrjevanju vere in odkrivanju
njenega pomena v krščanskem življenju,« (Alberich idr. 2001, 7).
Odrasel človek se za vero odloči svobodno, jo pripozna in sprejme kerigmatično
oznanilo. To je možnost, če je v posamezniku notranja moč Duha. Milost Duha deluje
nepričakovano po Božji besedi ali izpovedi vere. Pri tem so lahko prisotne globoke
emocije. Odraslemu je v pomoč oznanjevalec, kar smo lahko vsi pripadniki katoliške
vere. Pri tem pripomnimo, da oznanjevanje ni samo naša dolžnost, ampak nam prinaša
zadovoljstvo in veselje. Z oznanjevanjem motiviramo posameznika, da se odloči za
novo pot v življenju, za konkretne korake, ki jih naredimo skupaj z njim. Prvi korak na
tej poti je pričevanje, ki ga dajemo vsi verujoči s svojim življenjem dan za dnem.
Živimo tako, da naj ne bi bilo razkoraka med izpovedano in živeto vero. Posredujemo jo
lahko naprej kot izkustvo milosti, lahko motiviramo posameznike, da doživijo, da vera
raste in se krepi.
Človek želi zadovoljitev višjih, duhovnih potreb. Danes še posebej potrebuje
zadovoljitev potreb po religioznem izobraževanju, izpolnitev samega sebe, saj živimo v
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svetu sekularizacije, ki vpliva na vsa področja človekovega življenja in mu ne ponudi
samouresničitve.
»Vera ostaja pot. Dokler živimo, smo na poti, zato je tudi nenehno ogrožena. In
zelo dobro je tudi, da ne postane ideologija, s katero bi bilo mogoče manipulirati; da ne
otrdi in mi prepreči možnost mišljenja in tudi trpljenja z iščočim, dvomečim bratom.
Vera lahko zori samo tako, da v vseh stopnjah življenja na novo kljubuje pritiskom in
moči nevere, da slednjo prestopi, da si vedno znova utira pot,« (Ratzinger 2003, 24).
»Naše spoznanje Boga pomeni na neki način, da vstopimo s pomočjo milosti v
medsebojno spoznavanje med Očetom in Sinom. Spoznanje Boga tako vključuje hojo
za Kristusom, ki je pot, resnica in življenje,« (Ratzinger 1977, 99). Dokazovanje Boga
je nekaj posebnega, specifičnega in ni enako znanstvenemu dokazovanju. To je vabilo k
veri z utemeljitvijo. Pri spoznanju Boga je pomembno, da človek odgovori svobodno.
Spoznavno in izpovedujočo razsežnost vere pokaže Iz 43, 10.11: »Vi ste moje
priče, govori Gospod …, da spoznate in mi verjamete in uvidite, da sem Jaz. Pred menoj
ni bil noben Bog upodobljen in za menoj ne bo nobeden. Jaz, sem Gospod, razen mene
ni rešitelja … «. Človek naj torej končno spozna in prizna edinega Boga, ki človeka
odrešuje. Vorgrimler je o tem povedal: »Vedno, ko človek sprejema stališče, se o nečem
odloča, izreka "da" bivanju in Bogu. Če to dela s predmeti vsakdanjega življenja in z
resnostjo, to lahko dela le, kolikor pritrjuje temelju resničnosti oziroma polnosti, na
katero so te resničnosti naravnane. Brez nje bi bile nerazumljive. Pritrjevanje v
neobjemljivem horizontu, ki je hkrati neizrazen, nepredmeten. Tudi tam, kjer kdo dvomi
in postavlja vprašanja ali zanika, velja isto. Ni mogoče ničesar zanikati zunaj tega
horizonta. Nihče se ne more izogniti. Le da se tistemu, ki taji ali dvomi, ta horizont kaže
kot nekaj, kar lahko zaobseže, kot brezimna ali odklonilna navzočnost,« (Vorgrimler
1990, 25). Od vsakega posameznika je odvisno, ali se bo približal in spoznaval Boga.
Človeku so potrebna izkustva, da spozna znamenja, ki ga pripeljejo do Boga, ki je
skrivnosten in ostaja skrivnosten.
Kot smo že omenili v tretjem poglavju, ob sprejemu Božje skrivnosti ni treba
opustiti svojega razuma in svoje izvirnosti, ampak je bistvo v tem, da pripravimo svoj
razum za višja spoznanja. Izvor višjih spoznanj je lahko samo On, ki se nam v svoji
skrivnosti podarja z ljubeznijo. Človek išče svojo popolno uresničitev, ki jo najde edino
pri Njem. Vendar lahko dodamo: »Današnji čas pričakuje in si želi popolne človekove
uresničitve ter zavrača vsako priznavanje Boga, ki ni hkrati priznanje človeka in
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razodetje Boga v človeku. To pa je tudi želja in namen Boga samega, to je smisel
njegovega učlovečenja,« (Evdokimov 1981, 25). Tudi današnji človek lahko spozna, da
je za uresničitev njega samega zaslužen Bog. Božja beseda se lahko prilagodi
današnjemu človeku in njegovemu pogledu na svet. Razodete resnice se tako ne
spremenijo, ampak se prilagodijo razumevanju današnjega časa. Podoba Boga se skozi
čas lahko spreminja. Janez Pavel II. je v okrožnici Vera in razum opredelil današnji čas,
v katerem se kaže, kakšna je podoba Boga v postmoderni, in kako so našo dobo označili
nekateri misleci. »Ta izraz postmoderna, ki ga pogosto uporabljajo v kontekstih, ki se
med seboj zelo razlikujejo, označuje vznik množice novih dejavnikov, ki so se zaradi
svoje razširjenosti in učinkovitosti izkazali zmožne povzročiti pomenljive in trajne
spremembe. Po mnenju nekaterih miselnih tokov naj bi bil čas gotovosti dokončno
mimo, človek naj bi se odslej moral naučiti živeti v perspektivi popolne odsotnosti
smisla, v znamenju začasnega in minljivega. Številni avtorji v svoji uničujoči kritiki
vsakršne gotovosti ne upoštevajo potrebnega razlikovanja in prav tako spodbijajo tudi
gotovost vere,« (Janez Pavel II. 1999, 60–63). Posebno v današnjem času, imenovanem
postmoderna, si človek prisvaja mesto, ki mu ne pripada. Postmoderna nudi človeku
veliko možnosti, prav tako pa nam tudi Bog neprestano daje možnosti in nam marsikaj
odpusti. V postmoderni družbi je izziv, da ne pozabimo na Njega in na njegovo
gospostvo ter se mu še bolj prepustimo, saj je On najboljša možnost. Ljubi nas kljub
naši šibkosti. Pri drugih možnostih ni ne ljubezni ne milosti.
Dokler se ukvarjamo z Bogom, ki je ljubezen in milost in »ki naj bi zadostil
našim potrebam in predstavam, mu mi določamo njegovo mesto in uporabnost.
Oropamo ga izvirnosti, ki pa presega vsa naša pričakovanja, torej izvirnosti, ki nas
izziva ter preseneča. Šele ko Bogu dovolimo, da On potegne prvo potezo, spoznamo, v
kaj nas je povabil. Dovolimo mu, da predstavi svojo izvirno podobo in presenetljivo
ponudbo, ki presega naše omejene zahteve,« (Sorč 2005, 10). Današnji človek se peha
za materialnimi stvarmi, a kmalu spozna, da je za nekaj oropan. Spozna, da potrebuje
Boga, ki ga nenehno kliče, zato naj odgovori na Njegov klic. Spozna, da sreča ni samo v
materialnem, ampak da je prava sreča pri Njem, ki človeku usmiljeno odpušča njegove
stranpoti in mu za naprej z ljubeznijo stoji ob strani. Bog ni le ljubezen, ampak
poosebljena dobrota in milost.
O oživljanju religije in povratku svetega je jasno spregovoril Bell v svojem eseju
Povratek svetega? in sprožil razpravo. Prepričan je, da je v tem svetu vse dano in
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razpoložljivo za človeka, ki je edini subjekt. To je vidno »kot usmerjenost k soočanju s
totaliteto, ki je možno le mistično – religiozno, namesto k usmerjenosti zgolj k
razpoložljivi parcialnosti in parcializiranju s ciljem lažjega praktičnega in miselnega
razpolaganja,« (Bell 1977, 447). Po njegovem gre za začetek konca nekega obdobja, za
povratek svetega, katerega sidrišče je vedno v mejah in oživljanju religije. Religijo
predstavlja in opredeljuje »kot eksistencialno človekovo zavest o končnosti in
omejenosti človekove moči in napor, da najde koherenten odgovor, da bi se sprijaznil s
svojim stanjem,« (447). Lahko bi rekli, da ideologija znanosti in tehnike ter navdušenje
ob njunih dosežkih izgubljata vsebinski pomen. V življenje posameznikov ne prinašata
popolnega zadovoljstva. Zgodilo se je, da tehnološki napredek, materializem in
racionalizacija postopoma izgubljajo svoj zagon. Posamezniki se v današnjem
tehnološkem svetu zazremo sami vase in iščemo odgovore na vprašanja eksistence ter
smisla življenja. Motivirani smo za nečim višjim. Vsakodnevno se sprašujemo o smislu
lastnega bivanja, filozofiji življenja, religiji, kulturi in svojem načinu življenja v
sodobnem svetu. Sprašujemo se o svojih željah in upih, pa tudi o bolečinah in stiskah. S
potrebami, ki jih zaznavamo, smo motivirani, da uresničimo svoje cilje. S pomočjo
izkustva, z iskanjem notranje resnice, nam je dana možnost, da iščemo Njega. Tako
lahko osebnostno rastemo in zadovoljujemo svojo potrebo po duhovnosti.
Dodajmo, da potreba po pripadnosti, oziroma druženju, kot smo spregovorili že
v prvem poglavju, sodi med osnovne potrebe, kjer kot posamezniki trajno vstopamo v
medsebojne odnose in jih oblikujemo. Dokaz za to lahko najdemo v posledicah, ko
pride do posameznikove izoliranosti oziroma osamljenosti, do izgube samospoštovanja
… Vsekakor pa je ta potreba pri različnih osebah bolj ali manj izrazita, a nihče ni brez
nje (Ule 1994). Občutek pripadnosti in zaupanja kot posamezniki razvijamo prek
nenehnih interakcij z drugimi, pa tudi z Drugim. Podobno vidi Ščuka, saj je zanj
pripadnost kot razgiban odnos, ki omogoča in pogojuje dogajanje (Ščuka 2007).
Pripadnost lahko posamezniki uresničimo v skupinah, ko oblikujemo odnose, ki
postanejo pomemben dejavnik v razvoju naše identitete. Vsekakor to velja za male
skupine, v katerih se odvijajo intenzivni emocionalni odnosi (Kobolt 2009).
Posamezniki v skupini najdemo sredstvo in izvor za zadovoljitev svojih potreb, o čemer
smo tudi spregovorili v prvem poglavju.
»Čeprav dejstvu upadanja cerkvene religioznosti ne moremo oporekati, če
uporabljamo zanjo običajne kazalce, to je reden obisk maše, udeležbo pri zakramentih
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in podobno, pa je ta pojav precej bolj kompleksen. Tovrstna neudeležba še ne pomeni,
da je religija – in to celo cerkvena, to je v cerkvah oznanjevana religija – enako hitro
izginila tudi iz zavesti ljudi,« (Lopert 2013, 19). To potrjujejo raziskave Denza in
Zulehnerja, ki sta ob raziskovanju religioznosti v Evropi (Zulehner in Denz 1993, 234–
236) prišla do ugotovitve, da je v Evropi na področju religioznosti izredna heterogenost.
Za katolike se opredeljuje 45 odstotkov ljudi, sledijo pa jim ljudje, ki niso člani nobene
cerkve, s kar 29 odstotki. Pri tem povejmo, da danes obstajajo različni odtenki bližine in
oddaljenosti ljudi glede pripadnosti cerkveni religioznosti. V večini primerov ljudje, ki
se prištevajo med pripadnike cerkvene religioznosti, ne sprejemajo vsega, kar Cerkev
uči, medtem ko imajo tisti, ki se ne prištevajo med njene pripadnike, mnogokrat do nje
določena pričakovanja ali simpatijo. Iz tega sledi, da Evropa ni v večini krščanska, ni v
večini nereligiozna niti ni v večini sekularizirana pa tudi ateistična ni, saj se za ateiste
opredeljuje le pet odstotkov prebivalstva, medtem ko se za religiozne opredeljujeta
nekaj manj kot dve tretjini Evropejcev.
Prihaja pa do naraščanja števila ljudi, ki niso člani nobene cerkve, torej
pripadnost k nevidni, zasebni, na osebo vezani religiji. Na posameznika vezano
religioznost sta Zulehner in Denz poimenovala nevidna, ker seže dlje kot socialno vidne
religiozne skupnosti. O takšni religioznosti – puščanju odprtih vrat – je podobno že leta
1959 ugotovil sociolog Woelbers (Barz 1992, 41–42). Našel je na posameznika vezano
religioznost. Pri svoji raziskavi pa ni našel ničesar, kar bi lahko označil kot cerkev, na
primer kot cerkev iskalcev ali vsaj proticerkev.
Če torej religioznost ni nujno povezana s pripadnostjo tradicionalni instituciji, je
možno, da danes obstaja v drugačni obliki kot nekdaj, se spreminja, kar nam kaže na
socialno obliko religioznosti, njen obstoj pa ni vprašljiv. Raziskave Zulehnerja in Denza
nam to potrjujejo (Zulehner in Denz 1993, 238; 241), ko se med religiozne prišteva
precej ljudi kljub svoji necerkvenosti. Za religiozne se opredeljujejo na podlagi svojih
opažanj pri sebi, ko želijo tišino, molitev, meditacijo, z obredi povezana praznovanja
pomembnejših življenjskih dogodkov … Za sodobnega Evropejca ni redka predstava,
da obstaja višje Bitje, ki vodi usodo sveta in človeka. K temu spada zavest o Bogu in
nebesih, o duši, grehu in zlu. Sledita temi smrti in vstajenja. Tretjina Evropejcev
verjame v življenje po smrti v krščanskem smislu, nekaj več v splošnejšo obliko
življenja po smrti; 18 odstotkov v reinkarnacijo, drugi pa ne odklanjajo možnosti
življenja po smrti, med katerimi so iskalci, skeptiki, tisti, ki upajo, da je po smrti še
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nekaj. Govorimo lahko o oslabljeni zavesti, da s smrtjo ni vsega konec, kar nam
potrjujejo tudi cerkvene statistike s cerkvenimi pogrebi.
Poleg cerkvenih pogrebov so pomembni tudi cerkveni in necerkveni rituali, kar
ugotavlja etnologinja Martinova, pri tem so prisotni praznični, zdravilni, iniciacijski,
vsakdanji rituali. Če bi teorija sekularizacije veljala, bi se v skladu z njo iz kulture
rituali vedno bolj umikali (Martin 2005, 108). Tudi Zulehner in Denz dajeta pomen
dejstvu, da se ljudje opredeljujejo za religiozne, kar kaže na pozitiven znak in temeljno
izhodišče za pastoralo, saj je občutenje sveta ter življenja kot skrivnostnega osnovno
razpoloženje človeka, na katerega odgovarja krščansko razodetje (Zulehner in Denz
1993, 238–239). Po Zulehnerju raziskave kažejo, da se pripadnost religioznosti veča na
Dunaju, kjer ljudje verjamejo v višje bitje in v osebnega Boga, ki je pomemben v
njihovem življenju, ko molijo in meditirajo. Visoka sekularna mestna kultura je prinesla
religiozno iskanje z novo kvaliteto.
Modernost ni nujno povezana s pomanjkanjem smisla za religiozno, kar nam
kaže izrazita prisotnost religije v življenju Američanov, na institucionalni ravni, v
zavesti in načinu življenja, pa tudi sodobna množična religiozna gibanja v tretjem svetu
niso značilnost na vasi, ampak značilnost mest, ki jih vodijo ljudje, ki so študirali na
sodobnih univerzah (Berger in Luckmann 1999, 35). Po Bergerju je teorija
sekularizacije zgrešena, ko ugotavlja, da »je svet danes ravno tako divje religiozen, kot
je vedno bil, ponekod pa še bolj kot kdaj prej« in da je »protisekularizacija vsaj tako
pomemben pojav za sodobni svet kot sekularizacija,« (36).
Ponovno iskanje religioznega v zahodnem svetu, in sicer v zelo pestrem naboru,
kaže, da o napovedanem popolnem oziroma splošnem izginjanju religije iz življenja
ljudi ne more biti govora: »Medtem nihče več ne govori o sekularizaciji: duhovno
iskanje z novo kvaliteto gre po deželi,« je komentiral dogajanje Zulehner. Gre za
iskanje nove religioznosti z novo kvaliteto. Martinova opaža: »Prav v sekularnih
kulturah iz notranjosti osebe zopet vzcvetijo duhovni pojavi,« (Martin 2005, 223).
Temu se pridružuje Knoblauch, ki opozarja, da se spreminja oblika religije, da izginja
določena oblika religioznosti, ne pa religioznost sama, pri čemer zasledimo poudarjanje
religioznih izkustev (223). Danes ljudje ne želimo, da o vsebini religije samo
poslušamo, ampak želimo, da jo izkusimo, občutimo, doživimo.
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Martinova je v svoji raziskavi opazila, da sodobni človek išče spremembe,
celostnost in lastno religiozno izkustvo. Pokazala je na sedem značilnih smeri iskanja,
ki odražajo duhovno hrepenenje, potrebe in motivacijo sodobnega človeka. Gre za:
– potovanje k samemu sebi, pri čemer ima človek občutek, da je izgubil notranje
ravnovesje in ga poskuša ponovno vzpostaviti,
– očaranost, ko človek išče doživetje,
– ozdravitev, ko se človek po duhovni prenovi preda Božanskemu, kar mu
omogoča celostno, to je duševno in telesno zdravje,
– trdnost, ko človek išče smisel življenja in se zanaša na lastno izkustvo,
– pot v daljavo, ko človek hrepeni po Bogu in želi vzpostaviti trajen stik s
svojim lastnim izvorom, postati eno z Bogom ter s tem črpati iz svojega lastnega izvora,
– odnos do sveta (Lopert 2013, 72–81).
Pri teh smereh Martinova ne vidi ostre meje (Martin 2005, 210–218). Podobno
opaža tudi Davie, ki je opozorila na izkustvo in čustva sodobnega človeka (Davie 2005,
133). Gre za naše iskanje v sodobni družbi.
»Če bi namreč resnično živeli v visoko sekularizirani družbi, potem bi
pričakovali, da bodo religiozne institucije preživele samo tako, da se prilagodijo
sekularnosti. To je tudi bila empirična domneva strategij prilagoditve. Dejansko pa se je
zgodilo to, da so religiozne skupnosti preživele in celo rasle tako, da se niso poskušale
prilagoditi sekularnemu svetu,« (Berger in Luckmann 1999). Sociolog Berger raziskuje
medsebojni vpliv sekularizacije in protisekularizacije, pri čemer ugotavlja, da ima vsako
gibanje, ki nudi ali obljublja gotovost, velik trg, tudi nereligiozno. Negotovost je breme,
zato posamezniki izbiramo.
Sekularizacija zavrača interpretacijo zgodovine na podlagi vere v nadnaravno. V
tem smislu sekularizacija kaže na to, da je protagonist zgodovine človek. Človek je
odkril, da se lahko svobodno odloči o svojem delovanju in razvoju (Štuhec 2011, 82). Iz
tega je razvidno, kot da človek ustvarja zgodovino. Religija je tista, ki lahko odgovori
človeku na vprašanja o smislu bivanja, pa tudi o smislu prihodnosti. Človek
sekularizacije se na koncu odloči sam o svojih dejanjih.
Sekularni človek je negotov, ko sprejema odgovornost o smislu življenja v
prihodnosti. Tudi sekularni človek se odloča o vzpostavitvi odnosa do Boga (83).
Človek se boji odgovornosti, ki jo prinašajo izzivi sedanjega časa, kar je posledica
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njegove svobode. Danes je človek stopil na mesto Boga, kar se kaže na področju
znanosti in tehnike. Želi biti tisti, ki odloča.
Sekularizacija ne nasprotuje individualni veri in nima razlogov, da bi
dokazovala, da ni Boga, saj svet živi, kot da Boga ni. Posamezniki/-ce s svojimi
odločitvami naredijo, da je Bog živ, če to želijo (84). Človek odloča v svojem imenu,
presoja in izbira. Njegova izbira je lahko Bog, ki ga išče v majhnih religioznih
skupnostih, ko želi osebnostno in duhovno rasti.
»Z besedo sekularizacija označujemo nenačrtovan in spontan, samonikel
družbeni pojav, ki so ga kot svoj stranski proizvod povzročili dejavniki, kot so
industrializacija, urbanizacija, tehnološka racionalizacija vseh področij življenja,
kapitalistična ekonomija svobodnega trga, vedno večji vpliv empirične znanstvene
racionalnosti in še posebej verski pluralizem, označujemo z besedo sekularizem
politično ideologijo, ki načrtno z raznimi sredstvi namerno izriva religiozne vrednote in
Cerkev kot njihovo nosilko iz vseh področij javnega življenja in jim dopušča življenjski
prostor samo v najstrožji zasebnosti,« (Stres 2012, 40–41). Izziv za Cerkev ni
sekularizem, ampak sekularizacija, ki ima slab vpliv na versko pripadnost. V takšnem
okolju lahko preživi vera, za katero se je vernik osebno odločil in ima motivacijo biti
kristjan ter ostati kristjan. K temu lahko pripomore nova evangelizacija.
»Nova evangelizacija pomeni prehod od tradicionalne vernosti, ki je doslej
prevladovala v bolj ali manj samoumevnem krščanskem družbenem okolju, k osebni
vernosti, kjer je pripadnost Jezusu Kristusu v katoliški Cerkvi stvar premišljene osebne
odločitve,« (41). Pri tem velja, da so se tudi v tradicionalnem krščanskem družbenem
okolju za vero v Jezusa Kristusa osebno odločali in niso samo sledili prevladujočemu
krščanskemu okolju. Nova evangelizacija predvideva spreobrnjenje h krščanski
doslednosti, poglobljeni duhovnosti, kar lahko primerjamo z življenjem v prvih
krščanskih skupnostih, kjer so hodili za Jezusom Kristusom in vabili nove člane.
Pred desetimi leti sklenjena sinoda ali PZ na Slovenskem je predvideval izdelavo
pastoralnega načrta (42), čemur smo priča danes v Cerkvi na Slovenskem. Po sinodi so
se okrepili duhovna gibanja in skupine laikov: animatorske, molitvene, zakonske,
dobrodelne. Okrepila se je zavest odgovornosti za prihodnost vere. Župniki ustrezno
oblikujejo laiške sodelavce, ki delujejo v ŽPS in pomagajo pri praktičnem delu ter tudi
pri vsebinskih vprašanjih evangelizacije v župniji. »Nekateri župniki, žal, nujnosti
dejavnih laikov še ne razumejo dovolj in jih za to z ustrezno formacijo ne usposabljajo,«
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(43). S tem se je končalo obdobje pastoralnih let s posebnimi poudarki vsako leto in
sledi pastoralno leto 2012/2013, ki je bilo usmerjeno k razmišljanju o stanju v Cerkvi na
Slovenskem v okviru krovnega dokumenta Pridite in poglejte. Začelo se je pastoralno
načrtovanje po župnijah, škofijah, redovnih skupnostih, ustanovah in gibanjih, kar smo
predstavili v petem poglavju. Vsaka župnija naj bi izdelala pastoralni načrt za naslednjih
pet let. Določila bo dejavnosti, ki jih bo razvijala, in na ta način preoblikovala vernost
svojih članov v osebno in dejavno vernost. Gre za preobračanje in poglabljanje vere,
čemur smo prisostvovali na srečanjih bibličnih skupin v Nadškofiji Maribor.
Izpostavimo tri modele, ki bi lahko bili v pomoč v naših župnijah:
– Pastoralno delo Frančiškove skupnosti v okrožju Dortmund–Scharnhorst29 v Nemčiji,
kjer so si zadali nalogo, da motivirajo svoje občestvo. Pastoralni voditelji v skupnosti
Dortmund–Scharnhorst so motivirali več malih skupin in si zadali nalogo, da obiskujejo
družine. Imajo biblično skupino, v kateri delo poteka na podoben način kot v Nadškofiji
Maribor. Udeleženci biblične skupine začnejo srečanje z molitvijo, s pesmijo ali tišino.
Tako tudi zaključijo. Govorijo o Božji besedi, ki jih nagovarja naslednjo nedeljo. Vsak
udeleženec spregovori o svojem razumevanju in čutenju ter postavi vprašanja, ki jih
oblikuje ob nagovoru Boga. Spregovorijo o svojih izkustvih ali pa samo poslušajo. Ne
gre za ocenitev, kaj je prav ali narobe, ampak za skupen pogovor, izmenjavo misli in
podob iz svetopisemskega besedila. Ob zaključku naredijo povzetek razumevanja
besedila na osebni ravni izkušenj. Srečujejo se vsakih 14 dni. V skupini je običajno 18
udeležencev, ki vabijo motivirane k dialogu o posameznih odlomkih Svetega pisma. V
skupnosti Dortmund–Scharnhorst so na takšen način ljudje začutili pripadnost in Božjo
bližino.
– Rottenburški model30 iz Nemčije na temelju verskih izkušenj posameznika usmerja k
prenovi župnije. Glede na stanje v župniji ŽPS oblikuje skupino odgovornih, ki
motivirajo k temam, ki so pomembne za župnijo. Iščejo način, da uresničijo cilj, ki so si
ga zadali, kar lahko dosežejo voditelji pogovornih skupin, ki so strokovno usposobljeni.
V pogovornih skupinah obravnavajo tematiko za vsak naslednji teden, iz česar sledi, da
se srečujejo vsak teden. Skupino sestavlja od šest do deset posameznikov, ki posamezno
vsakodnevno razmišljajo o temi, o kateri bodo razpravljali na naslednjem srečanju. Ne
pozabijo na molitev in bogoslužje. Pogovorne skupine se po določenem času sestanejo,
29
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da podajo analizo svojega dela in načrtujejo delo za naprej. Proces dela v posameznih
skupinah traja dve leti. Pastoralni voditelj je župnik, ki sodeluje z ŽPS.
– V župniji Machstrasse31 na Dunaju v Avstriji so na pobudo Paula Wessa32 oblikovali
občestva po 72 oseb, ki so postala pastoralni subjekt, ki je razdeljen na manjše skupine.
Njihov pastoralni in povezovalni voditelj je župnik. Pastoralni voditelji usmerjajo k
izvirom krščanstva, k Svetemu pismu. Svojo odgovornost v Cerkvi prevzemajo tudi laiki
v iskanju resnice in verodostojnosti krščanstva. Verjamejo v Božjo besedo, ki je v
njihovih srcih, kajti tudi Jezus je z vsem srcem oznanjal Božje delo. Ne gre za slepo
vero, saj »[č]e hoče kdo uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je od
Boga ali pa jaz govorim sam od sebe,« (Jn 7, 17). Kristjani župnije Machstrasse so žive
priče s svojim življenjem v občestvu in širši družbi po njihovem motu: »Po tem bodo
vsi spoznali, da ste moji učenci …« (Jn 13, 35). Življenje po Jezusu Kristusu jih
izpolnjuje, torej je pravi model za vsako župnijo Jezus Kristus.
V pastoralnem načrtu župnije vidimo poklicanost članov ŽPS, da predvidijo
način za približanje obrobnim in oddaljenim vernikom, pri čemer bi upoštevali vzroke
ter poskušali odpraviti moteče dejavnike. Obrobne in oddaljene vernike bi lahko
povabili ter motivirali ob praznikih in blagoslovitvah, da začnejo z aktivnim verskim
življenjem. Tudi udeleženci bibličnih skupin odraslih naj vabijo k veri in preobračanju
obrobne ter oddaljene vernike.
V smislu motivacij za religiozno izobraževanje, ki izhajajo iz okolja oziroma »so
v okolju oblikovani razlogi, zaradi katerih začnemo ali vztrajamo v določeni
dejavnosti« (Reeve 2001, 119), da pridobimo želeno znanje, težko ločimo notranjo in
zunanjo motivacijo. Po Pintrichu in Schunku ter Stipeku (2002) je notranja motivacija
prepletenost treh elementov:
– naravnanosti k ciljem, ki so za posameznika izziv,
– naravnanosti k izobraževanju, ki ga motivira interes,
– doseganja izobraževalne kompetentnosti z vsebnostjo vrednote pomembnosti
izobraževanja.
V smislu zunanje in notranje motivacije gre za dve samostojni razsežnosti, ki sta
pri posameznikih prisotni v različni intenzivnosti in kombinaciji (Lepper in Handerlong
31
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2000). Ne pozabimo pa, da so pobudniki za izobraževalno vedenje tudi cilji, ki
motivirajo religiozno izobraževanje in ga uravnavajo.
Pri notranji motivaciji na področju izobraževanja in vzgoje je pomemben interes,
ki je »psihološko vzburjenje, ki vključuje usmerjeno pozornost, povečano kognitivno
delovanje, vztrajanje in čustveno vpletenost,« (Hidi 2000, 311). Interes pri posamezniku
vsebuje vrednostno in čustveno sestavo z usmerjenostjo v delovanje.
Interes je ena od operacionalizacij notranje motivacije (Schiefele 2009) in je
pomembna sestavina na področju izobraževanja ter vzgoje (Schunk, Pintrich in Meece,
2008). Lahko imamo osebni interes, pri čemer smo v celoti usmerjeni k dosegu
zastavljenega cilja. Nasprotno je pri situacijskem interesu, ko smo le trenutno pozorni.
Na notranjo motivacijo vpliva interes na dva načina:
– kot situacijski, ki ga motivira pri posamezniku določena motivirajoča situacija,
– kot osebni na individualni ravni, ki je povezan z različnimi motivacijskimi
spodbudami in že obstaja ter se še okrepi v povezavi s povečanjem situacijskega
interesa, s čimer pripomore k notranji motiviranosti (Schiefele 2009). Iz tega sledi, da se
posameznikom zdi pomembno, da dosežejo cilj, ki so si ga zastavili.
K religioznemu izobraževanju nas usmerjata Plenarni zbor Cerkve na
Slovenskem in Slovenski pastoralni načrt Pridite in poglejte, ki vabita v
sekulariziranem okolju k poglabljanju vere v Kristusa v majhnih skupinah, »zato je tam,
kjer je to mogoče, potrebno oblikovati občestva, ki bodo zadovoljila posameznikova
upravičena notranja pričakovanja. Kjer pa so že, jih velja z odprtostjo sprejemati in
spodbujati,« (PIP 81; PZ 89). Danes se posameznik za vero odloči sam. Iz tega sledi, da
imamo majhne skupine, ki iščejo in poglabljajo temelje vere. Želijo, da se utrdijo v veri,
kar črpajo iz temeljev krščanstva. V malih skupinah so posamezniki, ki poskušajo hoditi
za Kristusom. Lahko rečemo, da se Cerkev očiščuje ob iskanju možnosti pristopa k
oddaljenim.
Opozorimo, da država ne spodbuja k religioznemu izobraževanju, saj je v
Sloveniji po ustavi Cerkev ločena od države (Ustava 7. čl.). Cilj načela o ločenosti
države in verskih skupnosti je zagotoviti resnično svobodo vesti, v širšem smislu pa tudi
pluralnost kot bistveno sestavino demokratične družbe, torej enakost posameznikov in
verskih skupnosti. »Brez tega načela, vgrajenega v svobodo vesti, bi bila ta človekova
pravica nepopolna. Nepopolna zato, ker ne bi imela učinkovitega orodja za
vzpostavljanje svobode in enakopravnosti vseh. In kar je še pomembnejše, brez tega
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načela bi bila vrata odprta tudi v drugo smer – za vpliv države na verske skupnosti.
Načelo o ločenosti zato ni etatistično, temveč humanistično,« (Odločba U-I-92/07
2010). Po ustavi so slovenske ustavne identitete suverenost slovenskega naroda,
človekovo dostojanstvo, svoboda, demokratična in pluralna družba ter vladavina prava.
Pri tem se nam postavlja vprašanje, ali je bila priložnost, ki smo jo dosegli, dejansko v
življenju uresničena, saj vidimo vzporednico s kritiko laične države, ki jo je podal Asad.
Podobno je podal Baker: »Medtem ko socializem želi izbrisati ekonomske razlike med
ljudmi s tem, da jim odvzame iz rok individualno izbiro glede lastnine, sekularizem želi
izbrisati verske razlike med ljudmi tako, da naredi vero nepomembno za življenje
skupnosti. […] Socialna izravnava v primeru religije je lahko hujša, ker se ne zmeni za
možnost o verski resnici. Vse verske predpostavke se smatrajo kot skrajno nedokazljivo
razodetje, ki je namenjeno predvsem lahkovernežem. To predstavlja poseben problem
za kristjane, ki verjamejo, da je njihova vera resnična in da obstaja dokaz za podporo
vere v realnem prostoru in času,« (Baker 2011). Kristjan ne dvomi o resničnosti vere in
po njej poskuša tudi živeti. Vero jemlje kot osebno pravico, ki ni le njegova zasebnost,
ampak jo želi izražati svobodno in javno. Drugačna je miselnost laične države, ki vidi
vero kot nekaj prehodnega, saj je znanost tista, ki bo našla potrebne odgovore. Gre za
to, da se vera v javnem življenju omeji, da ne vpliva na državljane, ki niso verni. S tem
smo priča ločitvi Cerkve in države, ki s tem pristaneta vsaka na svoji strani. Laična
država nam s svojo držo in sekularizacijo sporoča, da vere ne potrebujemo.
Baker je predpostavil, da država lahko s sekularizacijo določa, katere religije ali
celo nobene so dopustne v sodobni družbi. Zato je treba okrniti institucije, ki bi lahko
tekmovale z državo. Torej država uveljavi svoj monopol. Država lahko ima monopol
nad izobraževalnim sistemom in prenašanjem vrednot na otroke. S tem je vloga cerkva
in družin v sodobni družbi okrnjena (Baker 2011). V današnjem času smo priča iskanju
razmerja med javno vero in sekularno državo. Pomembno je, da se upošteva svobodna
volja vseh državljanov.
Sekularizacija postavlja Cerkev v položaj, v kakršnem še ni bila. V svoji
apostolski spodbudi Evangeljsko veselje je papež Frančišek spregovoril o pastoralnem
spreobrnjenju: »Sanjam o misijonarski izbiri, ki je zmožna preoblikovati vse, da bi
navade, slogi, urniki, govorica in vsaka cerkvena struktura postali ustrezen prevodnik za
evangelizacijo sedanjega sveta, bolj kakor pa za varovanje sebe. Prenovo struktur, ki jo
terja pastoralno spreobrnjenje, je mogoče razumeti v tem smislu: omogoča naj, da bodo
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vse strukture postale bolj misijonarske, in bo redna pastorala v vseh svojih zadevah bolj
odkrita in odprta. Vse pastoralne delavce naj postavi v trajno »izhajanje« in tako
pospeši pozitiven odgovor vseh ljudi, katerim Jezus daje svoje prijateljstvo,« (Frančišek
2014).
Sekularizacija, ki je prisotna v sodobni družbi, ima negativen vpliv na potrebo
odraslih po religioznem izobraževanju, kljub hrepenenju posameznikov po duhovni
razsežnosti. V študiji primera v sedmem poglavju bomo usmerili pozornost na vpliv
sekularizacije in na posameznikovo odprtost za nadaljnje religiozno izobraževanje.
Zanimala nas bo motivacija za njihovo religijsko rast, da bi postali duhovno bogatejši v
današnji pluralni družbi. Osredotočili se bomo na motivacijo, ki odrasle spodbuja k
življenju po veri, tudi v širši družbi. Še posebej nas bo zanimala motivacija, ki bi
odrasle spodbujala k ljubezni do Boga, pa tudi, ali je takšen način življenja danes
motivacija za boljše in bolj urejene medčloveške odnose v pluralni družbi Nadškofije
Maribor.
Pri iskanju vere v sodobni družbi si lahko pomagamo s Svetim pismom. Sveto
pismo z besedili Stare zaveze budi narodno zavest in pogum v časih socialnega ter
političnega zatiranja, kar mu priznavajo tudi neverniki. Nova zaveza sega v globino
našega sveta, ko nam spregovori o osebni veri, upanju in ljubezni, zato podira pregrade
med nami. Sveto pismo nas s svojo notranjo močjo in s svojim vplivom spodbuja k
branju pri iskanju pravice. Nova zaveza odpira vrata za združitev v vesoljno Cerkev
(Sveto pismo Stare in Nove zaveze 2006, 39–40). Pot Cerkva, ki iščejo novo podobo
vere v spreminjajočih okoliščinah nam kaže 2 Kor, kjer gre za tesno povezovanje
človekovega prizadevanja s Kristusovo dejavnostjo.
V Sloveniji so zadnja leta vedno bolj obiskani biblične duhovne vaje in romanja
(Družina 2012). Na Katehetsko pastoralni šoli je zaživela biblična smer – slušatelji
spoznavajo Sveto pismo in na ta način se oblikujejo novi voditelji bibličnih skupin. V
bibličnih skupinah po Sloveniji in v Nadškofiji Maribor spoznavamo vsebino ter
sporočilo, zgodovinsko ozadje, simbolno govorico posameznih knjig, predvsem pa se
Besedi odpiramo in jo sprejemamo v svoje življenje. Ugotavljamo, da je Božja beseda
živa in dejavna, ko nas spreminja ter postaja smerokaz v našem življenju.
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V nadaljevanju bomo predstavili zgodovino bibličnih skupin, metodološkodidaktične pristope v imenovanih skupinah, pastoralno vlogo teh skupin in vodenje
bibličnih skupin.

154

6. BIBLIČNE SKUPINE IN SVETO PISMO

Motivacija za nastajanje bibličnih skupin po naših župnijah se je pojavila leta
1983, saj je v tem obdobju v slovenščini začelo izhajati veliko biblične literature. Bralci
Božje besede so bili tisti, ki jim je Sveto pismo blizu. Pojavila se je potreba po voditeljih
bibličnih skupin, kar je v večini primerov na začetku duhovnik. Leta 1986 je nastala
biblična učna skupina, ki jo je sestavljalo dvajset udeležencev, v večini duhovnikov, iz
vse Slovenije. Podobna skupina je nastajala na Koroškem. Sestajali so se vsakih 14 dni,
v letu 1987/88 pa enkrat mesečno pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani. Biblična
učna skupina je trajala dve leti. Njena voditelja sta bila Jože Ramovš in Jože Krašovec
(Likar 1987, 22). Iz tega lahko ugotovimo, da je za ustanovitev biblične skupine v
župniji potreben voditelj, ki ne le da pozna Sveto pismo, zna tudi voditi in motivirati
biblično skupino. V prvem poglavju smo že predstavili, da voditelj biblične skupine ni
samo voditelj.
V biblično skupino je udeležence skupine povabil voditelj ali pa je pobuda prišla
od motiviranih posameznikov. Skupine so bile odprte vsem, ki so se zanimali za vstop,
ne glede na starost ali izobrazbo. Sestajali so se na štirinajst dni. Glede na povedano, je
lahko trajal program dve leti, in to pod skrbnim strokovnim vodstvom, nato pa je lahko
biblična skupina samostojno zaživela.
Že ob nastanku so bile biblične skupine postavljene v zgodovinsko-kulturne,
pastoralno-teološke in biblično-strokovne okvire (Ramovš 1997, 3).

6.1 Sveto pismo
Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor je dal pobudo, in sicer v dogmatični
konstituciji O Božjem razodetju, za široko odprt dostop do Svetega pisma (BR 22).
Cerkev je sprejela za svojega starodavni prevod Stare zaveze in druge vzhodne ter
latinske prevode, zlasti Vulgato. Potrebujemo Božjo besedo v vseh časih in jezikih, še
posebej iz izvirnih besedil svetih knjig. Iz tega sledi, da si katoliški eksegeti in drugi
zastopniki bogoslovne znanosti ob skupnem sodelovanju prizadevajo, da pod nadzorom
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cerkvenega učiteljstva Sveto pismo raziskujejo in podajajo na način, da bo
razsvetljevalo razum ter utrjevalo voljo. Preučevanje Svetega pisma je duša teologije. Iz
svetopisemske besede dobivata navdih in moč služba besede ter kateheza. Z branjem in
preučevanjem svetih knjig se naj Božja beseda razširja ter proslavlja (2 Tes 3, 1). Temu
smo bili priča na srečanjih bibličnih skupin v Nadškofiji Maribor.
Sveto pismo, razodeta Božja beseda, dopolnjuje človekovo naravno oziroma
razumsko spoznanje Boga. Je izhodišče teoloških ved pri njihovem poglabljanju in
prenovi, za oznanilo ter prenovo zakramentalnih obredov. Sveto pismo je tudi izhodišče
za dialog z drugimi kristjani, je skupna dediščina in Beseda, ki nagovarja vse verujoče
(Valenčič 2013, 141). Verujočim pomeni oznanilo vere pričevanje, da lahko izražajo
vero, se poglabljajo vanjo in vabijo k verovanju.
Slovani smo dobili prevod Svetega pisma v 9. stoletju od svetega Metoda. Da bi
se Slovenci seznanili s Svetim pismom, si je prizadeval Primož Trubar kot začetnik
slovenske književnosti in utemeljitelj narodne zavesti. Leta 1550 je izdal prvo
slovensko knjigo Katekizem, nato prevod Nove zaveze in Psalmov. Na ta način si je
prizadeval, da bi se lahko Slovenci seznanili s Svetim pismom. Sledil je prevod Biblije
Jurija Dalmatina. S tem sta bila utemeljena slovenski jezik in slovenska narodna
identiteta. Trubar je bil tudi ustanovitelj in ravnatelj »biblijskega zavoda« v Bad Urachu
v Nemčiji, kjer so v dobrih štirih letih delovanja natisnili 30 000 knjig v slovenskem,
hrvaškem in italijanskem jeziku, v treh različnih pisavah: latinici, cirilici ter glagolici. S
tem je v tistem času opravil izredno delo. Velja, da je ustanova prva svetopisemska
družba na svetu (Rupel 1962, 101–141), ki je delovala 150 let pred ustanovitvijo
Cansteinovega biblijskega zavoda in več kot 240 let pred ustanovitvijo Britanske ter
inozemske Biblične družbe, ki sta veljali za prvi tovrstni ustanovi. V prvi svetopisemski
družbi – Trubarjevem »biblijskem zavodu« – so se ukvarjali s štirimi dejavnostmi, ki so
značilne tudi za današnje svetopisemske družbe:33 s prevajanjem, tiskanjem, širjenjem
Svetega pisma in z dobrodelno dejavnostjo. Cilj Trubarjevega »biblijskega zavoda« je
bil prevajanje Svetega pisma, kajti želeli so, da prevedejo celotno Sveto pismo v
južnoslovanske narodne jezike. Da bi dosegli svoj cilj, so polega prevajanja in tiskanja
še organizirali distribucijo oziroma prevoz ter prodajo knjig na slovenskem in hrvaškem
33

Združene svetopisemske družbe (ZSD) so zveza 146 narodnih bibličnih družb, ki skupaj delujejo v več
kot 200 državah in področjih. Nastale so leta 1946 v Angliji in nekatere so delovale že v 19. stoletju. Gre
za interkonfesionalno pripadnost: katoličani, pravoslavni, protestanti in drugi kristjani (Svetopisemska
družba Slovenije, O združenih svetopisemskih družbah, 2011).
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ozemlju. Knjige so tovorili na skrivaj, da ne bi prišlo do zaplembe in njihovega
uničenja. Pri širjenju Svetega pisma so zbirali tudi prostovoljne prispevke, saj so precej
knjig prodali pod ceno ali jih podarili. Predstavitev Trubarjevega dela najdemo na
spletni strani Svetopisemske družbe Slovenije, pa tudi prikaz današnjega dela Društva
Svetopisemske družbe (Svetopisemska družba Slovenije, 2010).
Sveto pismo je bilo v celoti prevedeno v slovenski jezik sedemkrat, osmi prevod
pa je v nastajanju. Iz tega je razvidno, da zgodovinsko-kulturni okvir podpira misel, da
posamezniki pridemo s Svetim pismom v življenjski stik, ki je primeren našemu času in
razmeram.
Splošni kulturni pomen Svetega pisma je v intervjuju na strokovni predstavitvi
na novinarski konferenci leta 2013 prikazal Krašovec: »Sveto pismo je najboljši možni
vir religioznega in kulturnega življenja, ker je najčistejši sad notranjega božanskočloveškega navdiha, celostne sinteze univerzalnih izkušenj in naravnega sistema
simbolov. Beseda, simbol, zgodba in visoka poezija dopolnjujejo eden drugega pod
pritiskom notranjega življenja. Možnost prevajanja našega notranjega življenja znotraj
ustvarjalne dediščine naših jezikov dokazuje, da je človeški duh univerzalen. Kolikor
bolj se odlomki ali celotno Sveto pismo uporabljajo v bogoslužju, petju, oznanjevanju in
pri poučevanju, toliko bolj dinamičen, vseobsegajoč in pozitiven je človeški razvoj. Iz
Svetega pisma in iz drugih krščanskih virov so vsi ustvarjalci kulture črpali posebnost
govora in preproste izraze, splošne in vsakdanje prispodobe in številne figurativne
izraze, osnovne prvine pesništva, kakor so ritem verza, stavčna zgradba, izbira tem in
raba tradicionalnih motivov, obilje stalnih besednih zvez, ki se v isti obliki najdejo
povsod, kjer pesnik sega po neki določeni temi, situaciji ali dejanju.«
O Svetem pismu med življenjem in znanostjo je v intervjuju Krašovec kot
predsednik IOSOT (International Organization for the Study of the Old Testament)
podal, da je »Sveto pismo knjiga, ki organsko povezuje vse, kar človekov duh zmore.«
S tem razlogom se je leta 2007, tj. v letu Svetega pisma, v Ljubljani na 19. kongresu
IOSOT34 zbralo več kot štiristo strokovnjakov z vsega sveta, največjih raziskovalcev
Svetega pisma. Povabilu so se odzvali tudi pravoslavni strokovnjaki. Krašovec
nadaljuje: »Vsi dokumenti človeštva vseh kultur so vsaj v sodobnem svetu predmet
znanstvenega obravnavanja. Razlog bi najbrž vsak znanstvenik nekoliko drugače
34

Prvi kongres je bil leta 1950 in od takrat naprej poteka vsako tretjo leto. Pobuda je nastala med
protestantskimi biblicisti, potem pa so se pridružili še Judje in katoličani. Danes so te tri skupine
enakovredno zastopane (Služba za informatiko pri SŠK, Svetovni biblični kongres, 2007).
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pojasnil. Na primer nekdo bi rekel, da gre za ohranjanje kulturne dediščine, kar je zelo
pomemben cilj. Vendar, slej ali prej prideš do prepričanja, da raziskujemo verske in
druge dokumente, torej kulturo vsakega naroda zato, ker nas nekaj v globini preganja.
Raziskujemo zato, ker smo po naravi radovedni. Gre nazadnje za vprašanje, ki razodeva
bistvo našega življenja; vprašanje izvora in vprašanje smisla in cilja življenja. Iz tega
sledi tudi značilno dejstvo, da so vse raziskave kultur danes primerjalne, komparativne
narave. To izhaja prav iz zanimanja, kako so kulture vplivale ena na drugo ali pa koliko
je res izvirnega.« Dodajmo, da je v Svetem pismu poudarek, da imamo svoj izvor in cilj
v Bogu, ki smo mu odgovorni, torej ne samo svetu in človeku.
Krašovec nam je v izjavi podal pomen Svetega pisma, kajti Sveto pismo je v
Evropi prava ustanova, pri čemer so nekatere države praznovale leto Svetega pisma, na
primer Nemčija dvakrat, Avstrija celo tri leta skupaj, zadnja pa je bila Ukrajina leta
2004. V Sloveniji smo praznovali leto Svetega pisma v letu 2007, ko je bila dana
priložnost vsem slojem prebivalstva Slovenije, da se zamislijo in zavedo, kakšen pomen
ima Sveto pismo na različnih ravneh: na duhovni ravni, kot se goji med aktivno vernimi,
pa tudi na kulturni ravni. Sveto pismo je besedilo, ki je bilo v vseh evropskih državah
prvi dokument za prevajanje, najprej v odlomkih, nato v celoti, in je odločilno vplivalo
na razvoj jezika posameznega naroda. Tako se je zgodilo tudi pri nas. Leto Svetega
pisma je želelo v Sloveniji spodbuditi zavest o pomenu Svetega pisma za naš narod.
Sveto pismo je knjiga, ki organsko povezuje vse, kar človekov duh zmore – bodisi v
smislu refleksije o temeljnih danostih in resničnostih, o svetu na splošno, o človeku, o
naši duši, o naših medsebojnih odnosih in glede na slutnjo tudi v razmerju do
absolutnega. Nekdo ima lahko sposobnost literarnega ali umetniškega ustvarjanja, pa
zavestno črpa iz bibličnih tem. Posebno pomemben sestavni del kulture je glasba. In to
je eden izmed razlogov, zakaj smo v letu 19. kongresa IOSOT v Sloveniji prvič dobili
leto Svetega pisma, ki omogoča vključitev vseh duhovnih, kulturnih ter znanstvenih
potencialov. Kongres je pomenil največjo manifestacijo bibličnih raziskav, mi pa smo
hoteli pokazati tudi na most med znanstvenim raziskovanjem Svetega pisma in na
vplivanje bibličnih znanosti na kulturo, zlasti na umetnost vseh vrst. Biblična znanost je
v vseh časih zelo vplivala na umetnost, ker je opredeljevala določena spoznanja,
določene poudarke, umetniki so to opazili in vsak na svoj način tudi postavljali
poudarke v svojem umetniškem ustvarjanju (Priloga 3). Dodajmo, da je bila v sklopu
kongresa organizirana tudi razstava Biblije, na kateri smo si lahko ogledali postavitev
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knjig in bogoslužnih predmetov v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani. V Letu vere 2007 je 19.
kongres IOSOT spremljal tudi kulturni festival na visoki, a vendarle na ljudski in
občestveni ravni z otvoritveno Beethovnovo simfonijo z evropsko himno. Razvidno je,
da Sveto pismo povezuje vse kristjane.
V Svetem pismu je versko sporočilo posredovano s »podobami«. Približa nam
resnice vere s pomočjo dogodkov in simbolov. Gre za pričevanje in spominjanje.
Nagovor Boga ustvarja in odpira v nas duhovni prostor, da mu odgovorimo. Vstopamo
v osebni dialog z Bogom (Sporočila slovenskih škofij 2013, 17–18). Sveto pismo
človeka povezuje s preteklostjo. Mnogi rodovi pred nami so v njem našli smisel
življenja. Sveto pismo je brez tradicije mrtva črka in tradicija brez Svetega pisma izgubi
Božji navdih. Gre za živo besedo, ki pri nas prebuja notranje življenje, globoka
pričakovanja in zaupanje ter nam nakazuje smer. Gre tudi za iskanje poti, ko
posamezniki iščemo smisel življenja. Ob prebiranju Svetega pisma lahko najdemo novo
pot. Odkrijemo presežno. Pri Svetem pismu ne gre samo za zgodovinske, literarne in
teološko-dogmatične informacije. Gre za Božjo besedo.

6.1.1 Svetopisemska družba Slovenije
Poglejmo delo društva Svetopisemske družbe Slovenije, ki tudi danes skrbi za
prevajanje in širjenje Svetega pisma. Svetopisemska družba Slovenije je članica
Združenih svetopisemskih družb, ki predstavljajo svetovno zvezo bibličnih družb
(United Bible Societies – UBS). Gre za učinkovito in smiselno razširjanje Svetega
pisma ter pomoč današnjemu človeku do živega stika z Božjo besedo v jeziku in
medijih, ki ustreza potrebam sedanjega človeka. Prevodi so zvesti svetopisemskim
besedilom v njihovih izvirnih jezikih in jasno posredujejo svetopisemsko sporočilo. Pri
tem gre za nadaljevanje Trubarjeve dejavnosti, ko svetopisemsko sporočilo deluje v
življenjih ljudi in jih spreminja. Svetopisemska družba želi omogočiti, da lahko
posamezniki beremo in doživljamo Gospodovo sporočilo v lastnem jeziku, kar
dosegajo, kot smo že omenili, na naslednje načine:
– Prevajanje Svetega pisma, ko smo leta 1996 pod okriljem Svetopisemske
družbe Slovenije, ki je bil sad petnajstletnih naporov biblicistov in strokovnjakov.
Slovenci smo bili med prvimi narodi sveta s prevodom celotnega Svetega pisma že z
omenjeno Dalmatinovo Biblijo v letu 1584. Pred nami je imelo prevod le enajst
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sodobnih jezikov. Pod okriljem mnogih svetopisemskih družb po vsem svetu si še danes
prizadevajo za prve prevode biblijskih besedil in opismenjevanje. Povejmo pa, da je do
konca leta 2009 izšla vsaj ena knjiga Svetega pisma v 2508 jezikih in jo še prevajajo.
Celotno Sveto pismo je prevedeno v 459 jezikov, takšno, ki vključuje tudi
devterokanonične knjige Stare zaveze, torej uporabno za katoličane, pa le v 132 jezikov.
Do uresničitve prevodov je bilo mogoče priti s pomočjo podpornikov z vsega sveta, tudi
iz Slovenije. Kljub temu še več kot polovica svetovnih jezikov čaka na prvi prevod
Božje besede. ZSD so vsako leto vključene v od 500 do 600 prevajalskih projektov po
svetu, največ v Afriki in Aziji. Dodajmo, da je vseh jezikov na svetu približno 6900 in
da prevod Svetega pisma traja povprečno okrog dvanajst let (Svetopisemska družba
Slovenije 2011).
– Tiskanje Svetega pisma, kar zahteva strokovno in tehnološko usposobljenost.
Knjiga ostaja osnovni način posredovanja svetopisemskih besedil, v zadnjem času pa
zasledimo, da stopajo v ospredje elektronski mediji. Na računalniški zgoščenki, prek
interneta in po elektronski pošti je na voljo Sveto pismo, kar je omogočila
Svetopisemska družba Slovenije. Prebirajo ga uporabniki mobilnih telefonov, s
projektom »govori Beseda« so na voljo nekatere svetopisemske knjige v avdio obliki, v
sodobnem MP3-formatu. Iz tega sledi, da je Svetopisemska družba Slovenije spoznala,
da je oskrbovanje z natisnjenim besedilom, tudi če je še tako dobro predstavljeno, samo
del njihove naloge. Da bi dosegli učinkovito in smiselno distribucijo, si Svetopisemska
družba Slovenije in svetopisemske družbe v svetu priznavajo potrebo po uporabi vseh
medijskih oblik, da bi v cerkvah ter javnih prostorih motivirale in omogočale srečanje s
svetopisemskim besedilom. Gre za prepričanje, da se Božja beseda nikoli ne vrne, ne da
bi uspela v tem, za kar jo je Bog poslal (Iz 55,10–11).
– Širjenje Svetega pisma, pri čemer skrbijo za razpoložljivost Svetega pisma, ki
ga prodajo po dostopni ceni. Tistim, ki si jih sami ne morejo kupiti, jih razdelijo
brezplačno. Založniško delo Svetopisemske družbe je v celoti nepridobitno, saj se vsak
dobiček vrne v dobrodelne namene. Nekomercialne so tudi cene broširane izdaje
Svetega pisma (Svetopisemska družba Slovenije, 2010).
– Dobrodelna dejavnost, ki sledi Jezusovi misli, da »človek ne živi samo od
kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust,« (Mt 4, 4). Pozabljamo na
dejstvo, da ob problemih sodobnega sveta in številnih katastrofah ljudje potrebujemo
tudi duhovno hrano, ki nas tolaži, nam daje smisel in nam vliva upanje. Zato
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Svetopisemska družba Slovenije v luči Jezusovih besed: »Dajte jim vi jesti,« (Lk 9, 13),
združuje vse več posameznikov, ki s svojimi prostovoljnimi prispevki priskrbijo kruh
Božje besede tistim, ki za to nimajo sredstev.
Svetopisemska družba Slovenije je izdala serijo knjižic Nedeljski evangeliji po
metodi lectio divina (Svetopisemska družba Slovenije, 2012). V njih najdemo
premišljevanja nedeljskih evangelijev, ki jih je napisal Abela, strokovnjak za prevajanje
Svetega pisma, izdale pa so jih Združene svetopisemske družbe (United Bible
Societies). Knjižice so na voljo tudi v mnogih tujih jezikih. Tudi na spletni strani
Svetopisemske družbe Slovenije najdemo nedeljske evangelije liturgičnega leta s
premišljevanjem Svetega pisma po metodi lectio divina, kar daje priložnost za
ustanovitev novih bibličnih skupin.
Metodo lectio divina je posebej priporočil papež Benedikt XVI. v svoji
posinodalni apostolski spodbudi Gospodova beseda: »Sinoda je pogosto izpostavila
potrebo po molitvenem pristopu k svetemu besedilu kot osnovnemu elementu
duhovnega življenja vsakega vernika, v različnih službah in življenjskih obdobjih, s
posebnim poudarkom na lectio divini. Božja beseda je osnova vsake pristne krščanske
duhovnosti [...] Dokumenti, ki so bili pripravljeni pred in med sinodo, so omenjali več
različnih metod pristopanja k Svetemu pismu, ki temeljijo na veri in dajejo sad. Toda
največ pozornosti je bilo namenjene lectio divini, ki je zares zmožna, da vernim odpre
zaklade Božje besede, omogoča pa tudi srečanje s Kristusom, živo Božjo besedo,«
(Gospodova beseda 2011, 86–87). Gre za dinamičen, življenjski pristop k branju
Svetega pisma, ki nam odkriva bogastvo resnice, ki nam jo prinaša Sveto pismo. Vabi
nas k prebiranju in razumevanju Svetega pisma, da bi lahko poglobili svoj odnos do
Božje besede ter začeli v nauku Jezusa Kristusa iskati smernice za svoje vsakdanje
življenje.
Lectio divina je metoda za živo srečanje z Božjo besedo, ki jo lahko uporabimo
v bibličnih skupinah in tudi kot posamezniki. Na spletni strani Svetopisemske družbe
Slovenije najdemo napotke pri uporabi metode lectio divina v bibličnih skupinah:
1. Lectio – branje, ko presodimo, na kakšen način bomo prebrali odlomek in
upoštevamo, kateri način bo v naši skupini motiviral udeležence:
– osebno branje, ko omogočimo dovolj časa, da vsak zase tiho prebere odlomek,
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– oznanjevanje Božje besede, ko nekdo glasno prebere oziroma oznani Božjo
besedo, kar predstavlja tradicionalni način branja pri liturgiji,
– dva bralca, ki glasno izmenično bereta besedilo,
– vsakdo v skupini prebere vrstico: na ta način v branje vključimo vse
udeležence in jih povabimo, naj vsak bere iz svojega Svetega pisma, s čimer postane
branje pozorno in dinamično,
– avdio posnetek, ko nam je izbrani odlomek na voljo kot avdio posnetek, ki ga
lahko uporabimo in pri tem opazujemo poudarke na različnih besedah,
– branje s pomočjo vlog, ko poskušamo dramatizirati odlomek, tako da je eden
od udeležencev biblične skupine pripovedovalec, drugi dobi vlogo Jezusa in tretji vlogo
nekoga drugega. Ta način branja je dinamičen in privlačen, ker nam omogoča, da se
resnično vživimo v to, kar nam v odlomku govorijo posamezni liki.
2. Meditatio – premišljevanje, pri čemer je pri delu v bibličnih skupinah
pomembno, da se vsem udeležencem omogoči dovolj časa za sodelovanje in pričevanje
o tem, kako jim je spregovoril Bog, ki nam govori po svoji Besedi in tudi po
udeležencih skupine. Pri tem je pomembno, da se vsi udeleženci skupine zavedamo, da
je ta čas podelitve izkušenj namenjen temu, da se med seboj okrepimo in obogatimo v
veri. Ni treba, da se vedno v vsem strinjamo. Zato bodimo pozorni, da se čas srečanja ne
razvije v prepričevanje o tem, kdo ima prav. Bog nas pozna vsakega posamezno, zato
nam v različnih življenjskih okoliščinah sporoča različne stvari. Omogočimo sproščeno
vzdušje, v katerem bo vsak udeleženec lahko spregovoril o tem, kaj ga je v besedilu
nagovorilo. Udeležence obzirno usmerjajmo na besedilo in na to, kar nam govori Bog.
3. Oratio – molitev, kjer priporočamo, da bi imeli udeleženci biblične skupine
čas za tiho osebno molitev pred Bogom. Lahko imajo tudi priložnost za glasno molitev
po svojih besedah in po besedah molitvenega odpeva, kajti cilj je, da vsak udeleženec
osebno odgovori Bogu.
4. Contemplatio – zrenje, ki je že po naravi stvar posameznega udeleženca, zato
je potrebna tišina. Če je prostora dovolj, lahko predlagamo, da se posamezni udeleženci
biblične skupine razporedijo po prostoru tako, da imajo svoj osebni kotiček za
razmišljanje (Svetopisemska družba Slovenije 2012).
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6.1.2 Pastoralno-teološki pogled
Pastoralni-teološki pogled kaže na Sveto pismo kot temelj krščanskega
verovanja, v katerega so se poglabljali verske prenove in obnovitvena gibanja. To je
uporabil tudi drugi vatikanski cerkveni zbor, ki je pozval k premostitvi prepada med
vero in vsakdanjim življenjem (CS 43). Znati je treba brati Božjo besedo in tega
moramo naučiti tudi v današnjem času. Pri tem nas lahko motivira delo v biblični
skupini, ko v svoji osebni globini iščemo povezave med temeljnimi duhovnimi
vprašanji in svojimi vsakdanjimi izkušnjami.
Udeleženci bibličnih skupin so s skupnim delovanjem povezani med seboj, ko so
nagovorjeni z Božjo besedo, in vidijo skupno prihodnost. Pomembno jim postaja
vsakodnevno konkretno življenje, ko pričujejo s celotnim življenjem po veri.

6.1.3 Biblično-strokovni okvir
Biblično-strokovni okvir je nudil celostni program, ko so v župniji udeleženci
prvih bibličnih skupin začenjali delo s celostnimi programi, s katerimi so spoznavali
celotno Sveto pismo. Kasneje so nadaljevali z bolj poglobljenimi programi spoznavanja
posameznih delov Svetega pisma (Ramovš 1997, 5). Uvajanje v besedila Svetega pisma
naj bi potekalo v medsebojnem izmenjavanju in oplajanju izkušenj, kar danes zaradi
transformacijske krize ni vedno možno v pravzoru vsake skupine, to je v družini.
Družina, kot temeljna skupina, zaradi današnjega načina in oblikovanja življenja,
vedenjskih vzorcev in sožitja družinskih članov ne more celostno motivirati k veri. V
tem se kaže potreba po bibličnih skupinah v župniji.
Po drugem vatikanskem vesoljnem cerkvenem zboru se je začel motivirati
starodavni krščanski način v obliki skupnega in zasebnega branja Svetega pisma (Peklaj
2013, 11). Izhaja od cerkvenih očetov, izrazito pa se je uveljavil pri menihih v 12.
stoletju in dobil večji pomen v Veliki kartuziji pri Grenoblu. Po času Frančiška
Asiškega se je na skupno branje Svetega pisma pozabilo. Kartuzijanski prior Guigo II.
je ob koncu 12. stoletja določil branje Svetega pisma v štirih stopnjah: branje,
premišljevanje, molitev, zrenje. Danes se k temu dodaja peta stopnja, to je dejanje
oziroma konkretna odločitev, za katero smo našli motiv iz branja Božje besede (11).
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Nujno je, da opazimo in smo motivirani z vso pozornostjo ter z ljubeznijo k temu, kaj
želi Bog s temi besedami danes in prav nam povedati.

6.2 Slovensko biblično gibanje
Pobudo za nastajanje novih bibličnih skupin daje Slovensko biblično gibanje –
SBG, ki je bilo ustanovljeno leta 1993. Naloga bibličnega gibanja je pomagati bibličnim
skupinam pri poglabljanju skupinskega in osebnega dela s Svetim pismom z raznimi
tečaji, predavanji, razstavami (SBG 1993).
SBG je v letu 1994 postal polnopravni član mednarodne Katoliške biblične
zveze, ki spodbuja branje in preučevanje Svetega pisma v majhnih skupinah, ki
udeležencem pomaga zaznati znamenje časa in živeti svetopisemsko sporočilo. Vsakih
šest let ima zveza zasedanje na različnih krajih po svetu. Prvič je potekalo zasedanje v
Avstriji, leta 1972 in zadnje leta 2008 v Tanzaniji, kjer se ga je iz Slovenije udeležil
Koncilija kot tedanji predsednik SBG. Zasedanje oziroma kongres biblične pastorale je
predstavil v članku Živeti iz Božje besede. Tema kongresa v Tanzaniji je bila »Božja
beseda: izvir sprave, pravičnosti in miru«. Kongresa se je udeležilo 240 udeležencev z
vsega sveta. Na kongresu so bili trije uradni jeziki: angleščina, španščina in francoščina
s simultanim prevajanjem. Vsebinski del kongresa se je odvijal po Cardinovi metodi
spoznanja z meditacijskim dopolnilom:
1. »Videti«: »spravo, pravičnost in mir« po poti sociološke analize. To so
izvajale regionalne skupine, jo nato razlagale mešane skupine, sledila so
plenarna predavanja štirih strokovnjakov z različnih celin, nato pa so v skupinah
podali svoje ugotovitve.
2.

»Presoditi«:

»spravo,

pravičnost

in

mir«

v

luči

Božje

besede.

3. »Kontemplirati«: skupno delo v luči opravljenega dela. Naredili so sintezo in
ugotovili, kakšne spodbude so potrebne. Enako so premislili še na regionalni
ravni in nato v plenumu slišali, kaj delajo v posameznih regijah ter s kakšnimi
spodbudami.
4. »Delovati«: izdelava načrta na različnih ravneh. S tem je začela nastajati
sklepna izjava kongresa, ki so jo pred koncem potrdili kot načrt za obdobje
2008–2014. Po načrtu se v pastoralni praksi postavlja Božja beseda v središče
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življenja in poslanstva Cerkve. Vsi, škofje, duhovniki in laiki, bomo skušali to
uresničevati z veseljem. Razvijali bomo svetopisemsko duhovnost in iskali
metode, ki bodo pritegnile ljudi. Še posebej metodo »lectio divina«. Vse skupine
po župnijah je treba usmerjati s Svetim pismom. Uporabijo naj tudi elektroniko.
K temu dodajmo, da je Katoliška biblična zveza zastopana v 128 državah, ima
92 članic in 234 pridruženih članic (Koncilija 2008).
SBG je podal pobudo za virtualno biblično gibanje v obliki bloga in aktivnega
komuniciranja v sklopu klepetalnic. Zaznali so željo po prevodih iz tujih jezikov.35
Koncilija se je nadalje, kot predsednik SBG, udeležil mednarodnega kongresa in
srednjeevropskega sestanka voditeljev oziroma predstavnikov bibličnih gibanj v Švici v
septembru 2010, katerega namen je bil poiskati nove poti biblične pastorale v
prihodnosti. Posebne pozornosti je bila deležna usmeritev iz leta 2008, ki jo je
prispevala škofovska sinoda v Rimu s temo Božja beseda v življenju in poslanstvu
Cerkve. Baner, iz švicarskega bibličnega dela, je za pogovor zasnoval izhodišča:
1. Za kristjane je koristno, da poznajo znanstvene razlage Svetega pisma, v
katerih se srečamo z zgodovinsko in literarno analizo besedil v luči Jezusa Kristusa, ki
obsega celotno Božjo besedo. Priporočljivo je, da uporabljamo izdajo z opombami ali
da se udeležujemo svetopisemskega tečaja, kjer voditelji zgodovinsko in literarno
razlago Svetega pisma povežejo z duhovno ter s teološko.
2. Pri tem je pomembno, da globlje spoznamo Staro zavezo, kar nam bo
pomagalo, da bomo bolj jasno videli Kristusov obraz, že v pričakovanjih Stare zaveze.
3. Krščanstvo ima svoje korenine v Stari zavezi, v judovstvu, kar na novo
odkrivamo.
4. V zadnjem obdobju je bil poudarek na znanstveni razlagi in ne toliko na
duhovnem ter teološkem poglabljanju v vsebino Svetega pisma, zato bo naša motivacija
usmerjena v svetopisemsko teologijo in duhovnost.
5. Sveto pismo vzljubimo in v gledanju nanj povežimo razlago, teologijo,
duhovnost ter oznanjevanje.
6. Povečajmo prizadevanje za duhovno branje Svetega pisma – lectio divina. Ta
poudarek je dal drugi vatikanski cerkveni zbor in od takrat ga Cerkev vedno znova
poživlja. Gre za molitveno branje, ki naj postane vsakdanji pogovor Božjega ljudstva z
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Bogom. Poskrbimo za uvajanje skupin in posameznikov v molitveno branje Svetega
pisma.
7. Sveto pismo naj postane duša celotne pastorale katoliške Cerkve, vsega
življenja in celotnega poslanstva Cerkve (Koncilija 2010).
SBG daje vzpodbude za poživitev biblične pastorale župnikom po župnijah in
škofom.36 Škofje in župniki naj povabijo v škofijah oziroma župnijah župljane v
biblično skupino. V župnijah, kjer biblične skupine še nimajo, jo lahko ustanovijo. V
bibličnih skupinah so tudi udeleženci, ki prej niso poznali Svetega pisma, a so začutili
potrebo po spoznavanju.
Na srečanjih bibličnih skupin v Nadškofiji Maribor smo bili priča duhovnemu
branju Svetega pisma po metodi lectio divina, ko so se udeleženci poglobili vase in
dejavno sodelovali s podelitvijo svojih misli. Zaupali so nam, da poskušajo v
vsakdanjem življenju živeti po veri.
O Božji besedi je Koncilija podal izjavo, v kateri je navedel, da Božjo besedo
poslušajmo in jo premišljujmo, da bi jo lahko doumeli. Na ta način pri nas obrodi sad v
večjem ali manjšem obsegu. Božja beseda prihaja k nam iz Božjih ust z nalogo, da bi
dosegla pri nas duhovni uspeh, spreobrnjenje srca ter globlje spoznanje življenja, kar
nas privede do doseganja boljše kakovosti življenja. V luči Božje besede spoznamo, da
hrepenenje ni v nas kar tako, za šalo ali za absurd, za tragičen nesmisel neizpolnitve,
ampak gre za motivacijo za nečim boljšim, za silo upanja. Učinkovitost Božje besede je
odvisna od našega sodelovanja. Če se ne potrudimo, da bi Božjo besedo razumeli,
preprečimo, da bi v nas obrodila sad. Nujno je, da smo zbrani pri poslušanju ali branju
Božje besede, da doživimo moč Božje misli. Ko Božjo misel sprejmemo, je na
preizkušnji naša stanovitnost, da Božja beseda začne delovati, po nas, v našem življenju
(Priloga 7).
Leta 2006 je v Sloveniji delovalo v župnijah več kot sto bibličnih skupin, kar je
predstavljalo eno sedmino slovenskih župnij. Leta 2007, ki je bilo leto Svetega pisma,
so nastale nove biblične skupine in te nastajajo še danes. Uspešen način ustanavljanja
novih bibličnih skupin in poživljanja že obstoječih je že vrsto let tudi svetopisemski
teden v župnijah, ki obsega svetopisemsko razstavo ter več svetopisemskih večerov. V
večjih župnijah je bilo tudi po 100 udeležencev vsak večer. Vse večere je bil navzoč
domači duhovnik, ki je ob koncu tedna postal voditelj nove biblične skupine, ponekod
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pa je duhovnik vodenje predal usposobljenemu laiku. Leta 2013 je v Sloveniji delovalo
okrog 200 bibličnih skupin. Priporočamo, da župnije motivirajo tudi obstoječe
nebiblične skupine z biblično dimenzijo, kar bi povzročilo, da vse skupine postanejo
biblične v širšem smislu. Pri tem jim je lahko v pomoč revija Božja beseda danes (SBG
2013).
Predstavimo delo Večka, ki je danes predsednik SBG in voditelj biblične
skupine. V izjavi so predstavljene metode, s katerimi se z udeleženci bibličnih skupin
izražajo z besedo, v govorjeni ali pisni obliki: Pri prvem srečanju na plakat napišem
Sveto pismo. Udeležence povabim, da posameznik ob vsaki črki nadaljuje z besedo, ki
se je spomni. Nastanejo grozdi besed, ki jih ob koncu pisanja preberemo. Ker je
osrednja beseda Sveto pismo, se v zavesti že oblikujejo povezave med zapisanimi
besedami in posameznikovim pojmovanjem Svetega pisma. Povabim jih, da vsak izbere
eno besedo ali več in izrazi, kako jo vidi povezano s Svetim pismom. Sad tega
preprostega in sproščenega pogovora je presenetljivo odkritje, kako globoko lahko tudi
najpreprostejši človek dojema duhovni svet in se sreča z modrostjo, ki jo nosi v sebi.
Hkrati se začne prebijati negotovost pri izražanju, voditelj pa dobi vpogled, koliko
udeleženci poznajo Sveto pismo.
Ob daljšem in teološko razgibanem besedilu (Jer 30–32) pa lahko povabimo
udeležence bibličnih skupin, da na plakat izpisujejo stavke, ki so se jih dotaknili. Ko vsi
napišejo, kar želijo, vse preberemo in zatem z osebno podelitvijo obdamo izbrana
mesta. Sad je hvaležnost in presenečenje nad bogastvom Božje besede.
Na plakat ali na liste lahko voditelj biblične skupine napiše različna mnenja, ki
jih imajo ljudje, na primer o Svetem pismu. Vsak udeleženec si v tišini izbere mnenje, s
katerim se strinja in s katerim se ne strinja. Na svojem listu napiše svojo misel ob
izbranih mnenjih. Zatem jih, po preteku določenega časa, voditelj povabi, da predstavijo
svoja mnenja in odzive nanje. Razvije se pogovor. Vsak udeleženec, tudi nezgovoren,
izrazi svoje mnenje.
Kako bo Božja beseda odmevala v človekovi duši, je odvisno od vprašanj. Ko so
v besedilu izrazito svetopisemske osebnosti, skušam z vprašanji odpreti pot do
poistovetenja ali odklonitve z njimi oziroma s posameznimi držami. Odgovori so
pokazali, da svetopisemsko besedilo v določeni literarni obliki govori o univerzalnih
izkustvih človeka v vseh časih.
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Za teologa, ki skupino vodi, je takšno delo izvrsten izziv za poglabljanje v
neizčrpne zaklade Božjega razodetja, za udeležence prav tako (Priloga 5). Večko je kot
voditelj dveh bibličnih skupin uporabil različne metode dela s Svetim pismom, s čimer je
dosežena dodatna motivacija pri udeležencih bibličnih skupin, ki so se redno in v
polnem številu udeleževali bibličnih srečanj. Temu smo bili priča, ko smo opazovali in
aktivno sodelovali na srečanjih bibličnih skupin odraslih pod vodstvom Večka. Začutili
smo zaupanje med voditeljem in udeleženci, ko so svoje izkušnje in spoznanja v
življenju povezali s prebranim odlomkom iz Svetega pisma. Vidimo možnost za
spodbudo pri drugih bibličnih skupinah in pri motiviranju obstoječih nebibličnih skupin
z biblično dimenzijo, ko bi spremljali z biblično animacijo župnijo, ki bi to želela, na
pobudo SBG.

6.3 Župnije in biblične skupine
Iz Svetega pisma je razvidno, da so bili po Jezusovi smrti in vstajenju pri širjenju
krščanstva pomembni potujoči misijonarji ter krščanske hiše (Perše 2014, 12). V
krščanskih hišah so se verniki družili in imeli vse skupno (Apd 2, 42–47). Kljub temu v
prvem obdobju krščanstva ne govorimo o župniji.
V prvih stoletjih so nastajale različne oblike skupnosti, pri čemer je opaziti, da
so se odločili za episkopalni sistem, ki ima težnjo k poenoteni in teritorialno
organizirani pastorali. Oblikovane so bile:
– zaprta mestna skupnost s škofom,
– odprta mestna skupnost s škofom,
– podeželska skupnost s škofom,
– duhovniške skupnosti,
– organizacija naslovnih cerkva, ki so nastale iz zasebnih hiš (21).
Rojstvo župnije torej lahko postavimo v 4. stoletje (Valenčič 2010, 57), ko se je
vera razširila iz mest na podeželje. Takrat je cesar Konstantin krščanstvo priznal kot
enakopravno drugim veram v rimskem cesarstvu (leta 313), nato je krščanska vera
postala edina uradna vera v rimskem cesarstvu (leta 380). Gradili so cerkve in osnovali
mrežo škofij ter delno organizirali župnije. Na podeželju so iz zasebnih kapel nastali
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oratoriji,37 ki so bili ustanovljeni zaradi potreb vernikov, saj so bili oddaljeni od župnije
v mestu ali na podeželju. Nastajale so tudi krstne cerkve, ki so bile najprej odvisne od
mestnega škofa, nato pa so ob koncu 4. stoletja in v 5. stoletju pridobile duhovno
avtonomijo ob širjenju krščanstva na podeželje ter ob potrebi po boljši pastorali (Perše
2014, 32–33). Konstantinsko obdobje župnije je prekinil propad zahodnorimskega
cesarstva (leta 476).
Na ozemlje propadlega zahodnorimskega cesarstva so prišli novi narodi
(Slovani). Živeli so na podeželju in imeli poljedelsko-živinorejsko plemensko ureditev.
Cerkve so gradili škofi, menihi in premožni laiki, zato govorimo o lastniških cerkvah.
Župnije so bile določene s cerkvijo, z uvedbo desetine pa so natančno razmejili ozemlja
župnij okrog cerkva. Župnije so bile prevelike. Poslabšal se je tudi odnos med kleriki in
laiki. Mnogi duhovniki so bili šibko izobraženi, laiki pa še manj. Verskega pouka ni
bilo. Katoliška Cerkev je potrebovala prenovo, zato je sklicala tridentinski koncil
(1545–1563), s katerim je želela tudi prenovo župnije (Perše 2014, 13–14).
»Tridentinski koncil poudari župnijo kot točno razmejen teritorialni del škofije z
osrediščenjem na župniku in župnijski cerkvi,« (14). Veliko župnij je bilo prevelikih,
zato je koncil predpisal, da se naj poveča število duhovnikov – pomočnikov. Župnijo bi
lahko tudi razdelili. Župniki niso bili navdušeni nad razdelitvijo, saj bi prejemali manj
finančnih sredstev. Odločili so se za povečanje števila duhovnikov – pomočnikov v
župniji in jim kot uradnikom razdeljevali posle (Perše 2011, 31–33).
S tridentinskim koncilom je bil župnik dvignjen visoko nad laikom, župljani so
bili pasivni in pokorni. Govorimo o zunanji motivaciji, o kateri smo spregovorili v
tretjem poglavju. Župnik je bil edini nosilec pastoralne dejavnosti. Vsakdanje in versko
življenje sta bili tesno povezani. Prišlo je do poenotenja mestne in podeželske župnije, v
čemer vidimo razlog za pomanjkljivo reševanje mestne pastorale od industrijske
revolucije dalje v 19. in 20. stoletju (Perše 2014, 14). Dodajmo, da je tridentinski koncil
odgovor na takratne potrebe časa.
Priporočilo tridentinskega koncila, da se naj velike župnije razdelijo na manjše,
ni bilo realizirano, zato je to storila država (18.–19. stoletje), ko je avstrijski cesar Jožef
II. izdal smernice za ustanavljanje malih župnij in razpustil samostane, ki niso koristili
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Oratorij (lat. oratorium pomeni molilnica) je v katolištvu zaseben prostor za opravljanje molitev v
stanovanju, hiši, na gradu; domača kapela.
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izobrazbi ter socialni pomoči in njihovo premoženje dal gospodarsko šibkim župnijam
(Valenčič 2004; Škafar 2004).
»Marija Terezija je uvedla obvezno šolanje in verouk kot šolski predmet, s čimer
sta se delo in vloga župnije še povečala. Župnikovanje je postalo administracija, župniki
pa uradniki!« (Perše 2014, 15).
Župnija v času industrializacije, ko so se v 19. stoletju začela širiti mesta zaradi
razvoja industrije in se je povečalo število delavskega prebivalstva, naleti v velemestih
na težave, saj je s tridentinskim koncilom poenotila svoje delovanje v mestu ter na
podeželju, kar smo že omenili. Prihajalo je do neskladij med verovanjem in prakso, kajti
laiki so bili podaljšana roka župnikov, vez med Cerkvijo in svetom, ne del Cerkve (16).
Doba prepletenosti med Cerkvijo in državo je bila v zatonu, podedovano obliko
župnije pa je bilo treba prilagoditi modernemu svetu (Kvaternik 2001; 2003), kar je
storil drugi vatikanski cerkveni zbor (leta 1962–1965), ki je definiral župnijo kot
skupnost vernikov (CD 41, 26), v kateri so vsi krščeni poklicani k svetosti, ne samo
župniki, in kjer ni nepoklicanih (56).
Drugi vatikanski cerkveni zbor župnike spodbuja, naj »mnogovrstne karizme
laikov« skrbno gojijo, naj laikom zaupajo »naloge v službi Cerkve« in »naj jih celo
spodbujajo, da se lotevajo del tudi na lastno pobudo,« (D 9). Po drugem vatikanskem
cerkvenem zboru je lahko nosilec pastoralne dejavnosti poleg župnika tudi laik. Ne
govorimo več samo o zunanji motivaciji, ampak tudi o notranji. Laiki lahko tudi na
lastno pobudo delujejo v Cerkvi, kot voditelji ali udeleženci, v raznih skupinah. O
notranji motivaciji smo spregovorili v tretjem poglavju in nanjo se bomo še osredotočili
v sedmem poglavju, ko bomo prikazali delovanje bibličnih skupin.
Biblične skupine so umeščene v župnijah, ki vedno bolj postajajo mreža
najrazličnejših skupin in občestev, ki naj »zajame ribe vseh vrst« (Mt 13, 47). Gre za
povezovanje številnih skupin in dejavnosti. Nujno je, da bi se župnija znala prilagoditi
potrebam vernikov, se nam približati in nas motivirati k iskanju resnične sreče. Cerkev
je poklicana, da nam bi, tudi v današnjem času, približala veselo sporočilo evangelija.
»Namesto pozunanjene pripadnosti ter pastorale servisiranja obredov in aktivizma se
bomo vrnili k izvirom: k Božji besedi, osebni molitvi in občestveni evharistiji kot
temeljnemu izkustvu srečanja z Jezusom Kristusom,« (PIP 62). Gre za vrnitev k izvirom
in za motivacijo, da odločno pristopimo k izvirom svojega duhovnega življenja (69).
Ponovno odkritje Svetega pisma vključuje motivacijo bibličnih katehez in oblikovanje
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novih bibličnih skupin. Na to je opozoril tudi papež, ki je poudaril, da naj bo študij
Svetega pisma dostopen vsem, ki so zanj motivirani, kar »zahteva od škofij, župnij in
katoliških združenj ponudbo resnega in vztrajnega študija Svetega pisma kakor tudi
pospeševanje njenega osebnega in skupnega branja v molitvi,« (EG 175). Biblične
skupine so znamenje časa, na kar kaže biblično-liturgično gibanje na začetku 20.
stoletja, ki je spodbudilo drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. Velja pa, da naj bi
župnija ustvarjala možnosti za nastajanje novih občestev. Spremljala naj bi delo
posameznikov in občestev, ga usklajevala in povezovala, opozarjala na nove potrebe in
možnosti, ko bi imela posluh ne le za najbližje, ampak tudi za druge, za krajevno ter
vesoljno Cerkev. Bila naj bi prostor zbiranja in delovanja posameznikov in občestev ter
naj bi hkrati motivirala pastoralne dejavnosti.
»Župnija je določena, trajno ustanovljena skupnost vernikov v delni Cerkvi,
katere pastoralna skrb je pod oblastjo krajevnega škofa zaupana župniku kot njenemu
lastnemu pastirju,« (ZCP 515). Ne gre več za teritorialno določenost župnije, zato
uporabljamo izraz občestvo oziroma župnijsko občestvo, da pokažemo na osebnostni in
ne na teritorialni značaj zbranih skupnosti vernikov. S tem se strinja tudi Plenarni zbor
Cerkve na Slovenskem (PZ 422–459). Župnija je brezpogojno odprta za vse, ki se ji
približajo. Je Cerkev za vse vernike na njenem področju in preko njih za vsakogar, ki se
ga je dotaknil evangelij. Gre za dejansko pripravljenost župnije v današnjem času, da
sprejema ljudi, ki se srečajo z vprašanji vere in se obrnejo na občestvo, ki odgovori
tako, da ljudje začutijo, da iščejo odgovore na pravem kraju. S tem se pokaže, v kolikšni
meri so člani občestva v župniji pripravljeni in usposobljeni sprejeti posameznika (PIP
46–50). Temu smo priča pri vključevanju vernikov v manjše skupine, tudi pri bibličnih
skupinah odraslih in pri skupnostih ali občestvih.
V župniji prihaja do sprememb, ko celotna družba v našem kulturnem okolju ne
priznava krščanskih vrednot in ne živi po njih. Temu se je prilagodil drugi vatikanski
vesoljni cerkveni zbor, ki je uvedel nove strukture in pastoralne poudarke. V župnijah
so začele nastajati razne skupine in župnijski pastoralni sveti (ŽPS), pojavili so se
kateheti. Pri delu s skupinami se je pojavila nova oblika pastoralnega delovanja. Delo s
skupinami daje nove možnosti poglabljanja znanja in duhovnosti ter pristnega
medsebojnega povezovanja. Zgodilo se je, da v župnijski strukturi po vesoljnem
cerkvenem zboru ne gre več za strukturo v obliki piramide, ampak za strukturo v obliki
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koncentričnih krogov, ko je župnik še vedno v sredini in je obdan s krogi sodelavcev, ki
smo jih predhodno omenili.
Župnik je v občestvu odgovoren za vsa področja pastorale, torej za
oznanjevanje, bogoslužje, diakonijo in koinonijo, pri čemer mu z odgovornostjo
dejavno pomagajo pastoralni sodelavci ter člani in članice župnijskega občestva (C30).
Pri pastoralnih sodelavcih mislimo na laike v župniji, saj župnikov ni dovolj, da bi
prevzeli skrb za vse župnije v škofiji kot njihovi lastni župniki (kan. 515). Ko govorimo
o pomoči laikov, pričakujemo, da so vključeni že v pripravo določenih nalog, saj so
lahko na ta način skupaj z župnikom motivirani za uresničitev nalog. Pri tem je župnik
tisti, ki odkrije in upošteva vlogo laikov v občestvu ter jim pomaga pri uresničitvi
njihove vloge z motivacijo k odgovornemu in aktivnemu sodelovanju v župniji.
Živo občestvo je Cerkev v malem, je skupina oseb, ki je med seboj povezana z
živo vero v vstalega Jezusa. Člani živega občestva so med seboj osebno povezani in
sočutni. Če je v župniji skupina, ki imenovanih dejstev ne vsebuje, potem ni živo
občestvo, ampak skupina, ki povezuje člane na temelju njihovih osebnih interesov.
V Nadškofiji Maribor je bila z razumevanjem sprejeta, ob novih potrebah,
pobuda nadškofa po povezovanju več župnij med seboj v širše pastoralne enote. Pri tem
se je pokazala pripravljenost župnikov za nove pastoralne porazdelitve. K temu je
privedlo stanje klera v Nadškofiji Maribor, glede na statistične podatke za leto 2012.
Nadškof je skupaj s sodelavci poiskal sprejemljive rešitve glede na pastoralne potrebe
Nadškofije Maribor (Sporočila slovenskih škofij 2012, 41). O tem smo spregovorili v
četrtem poglavju.
Župnije so v Sloveniji ozemeljsko določene,38 kar lahko vidimo kot prednosti ali
kot težave. Ozemeljska določenost župnij omogoča, da ima vsak posameznik župnijo, v
kateri živi. Vedno bolj pa prihaja do brisanja meja med župnijami, ko verniki sodelujejo
v župniji, na katero so bolj navezani, torej ne glede na ozemeljsko določenost.
Na župnijo po drugem vatikanskem vesoljnem cerkvenem zboru ne gledamo več
po ozemeljski določenosti, ampak kot na skupnost vernikov, ki nosi v sebi elemente
celotne Cerkve (Kvaternik 2007). Za upodobitev župnije se v današnjem času uporablja
podoba mreže, ki med seboj povezuje manjša, dokaj samostojna občestva. Torej je
38

V Sloveniji imamo trenutno le eno personalno župnijo, to je bolniška župnija v Ljubljani, ki je ne
opredeljuje ozemlje, ampak osebe, torej v tem primeru vsi bolniki, ki so trenutno v ljubljanskih osrednjih
bolnišnicah (Slovenska škofovska konferenca, Statistični podatki o Cerkvi na Slovenskem za leto 2011,
2011).
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župnija občestvo občestev. Vsi posamezniki smo kot kristjani poklicani k delovanju in
uveljavljanju svojih osebnih darov v župniji, k čemur nas motivirajo različne možnosti v
župniji. Vernikov ne povezuje župnik, ampak v škofovem imenu predstavlja vez
edinosti med malimi občestvi s celotno krajevno Cerkvijo, to je s škofijo in z vesoljno
Cerkvijo. Opozorimo na nevarnost, da bi male skupnosti postale preveč samostojne in
se izključile iz občestva Cerkve, kajti občestvo Cerkve je uresničeno prek župnije.
Zasledimo še druge nevarnosti, ki bi lahko ogrozile občestvo, župnijo in krajevno
Cerkev:
– Nevarnost sociološkega pojmovanja in sprejemanja občestva, kajti temeljna
občestva naj prerastejo zgolj sociološke zakonitosti s sprejetostjo temeljev, ki so
značilni za krščansko skupnost: edinost v veri, rast v veri iz Božjega razodetja,
medsebojna povezanost in skupnost v bogoslužju, odprtost krajevni ter vesoljni Cerkvi,
pa tudi vsaki človeški skupnosti. V skupini nikakor ne gre brez odnosov jaz – ti, ki so
lastni med dvema bitjema. Brez tega biblična skupina ne more obstajati in rasti.
– Nevarnost elitizma, ko udeleženci biblične skupine hočejo postati nekaj več
kot drugi in ne dovolijo vstopa v biblično skupino. Imajo se za izbrance s posebno
nalogo, zato imajo podcenjujoč odnos do drugače mislečih.
– Nevarnost subjektivizacije religije in medsebojnih odnosov. Gre za intimo in
privatizacijo religije, ki temelji na osebnem izkustvu ob neupoštevanju objektivne
resnice, ki jo razlaga Cerkev. Občestvo, ki je nastalo spontano, lahko pozabi na
objektivne danosti in zakonitosti.
– Nevarnost neskladnosti in krivične kritike, ko je občestvo nastalo zaradi
nezadovoljstva z obstoječimi strukturami. S stopnjevanjem nezadovoljstva ima občestvo
vedno bolj značaj skupine proti Cerkvi.
– Nevarnost ideologiziranja, ko biblična skupina postaja razpravljajoča skupina,
ustvarja neko svojo miselnost ali celo pride pod vpliv političnih ali drugih ideologij.
– Nevarnost napačnega pojmovanja Cerkve, ko udeleženci biblične skupine
pojmujejo Cerkev kot karizmo, medtem ko Cerkev kot ustanova ni potrebna. V tem
primeru bi prihajala do izraza vera brez Cerkve oziroma mimo Cerkve (Valenčič 1979,
22–23). Nevarnosti so tem večje, kolikor nista temeljno občestvo in župnija sposobna
ustvariti uspešnega dialoga ob upoštevanju značilnosti, ki jih posedujeta. Vsekakor naj
bi občestvo znalo sprejemati raznovrstnosti življenja, posameznikove življenjske
potrebe in njegove možnosti, ki jih daje današnji čas.
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Župnija danes omogoča polnejše versko življenje posameznikom, malim
občestvom, jih podpira pri njihovem razvoju in jim omogoča medsebojno povezanost.
Znotraj župnij lahko mala cerkvena občestva, tudi biblične skupine, posredujejo vero in
svoje verske izkušnje tudi drugim. Mala občestva medsebojno sodelujejo in so na ravni
župnij, pod vodstvom župnika, povezana v pastoralno mrežo. Danes se župnija
povezuje tudi z drugimi župnijami v dekaniji, arhidiakonatu ali škofiji in z drugimi
družbenimi skupinami.
V župniji med različnimi skupinami opravlja delo povezovalnega člena župnijski
pastoralni svet (ŽPS), v katerem sodelujejo:
– župnik,
– voditelji komisij za oznanjevanje, bogoslužje in diakonijo,
– člani, ki so v ŽPS imenovani po službi, kot so kaplan, katehisti, ključarji,
– voditelji raznih župnijskih skupin in občestev,
– izvoljeni člani oziroma člani, ki jih predlagajo verniki,
– člani, ki jih predlaga župnik (Bertoncel 2013).
Po krovnem dokumentu Pridite in poglejte so ŽPS že župnijska jedra, ki iz
posvetovalnih teles prehajajo v živa občestva (PIP 10), povsod pa ni tako, ko člani ŽPS
uresničujejo zamisli župnika ali pričakujejo, da je on dolžan izpolnjevati njihove
zamisli. ŽPS je lahko v pomoč župniku, a je njegova dejanska pomoč odvisna od
sestave ŽPS. Ko so člani izbrani naključno, se lahko zgodi, da niso tako motivirani pri
uresničevanju zastavljenih ciljev. Nasprotno pa lahko pričakujemo, ko so v ŽPS člani,
ki so nosilci dejavnosti v župniji, ki že sodelujejo pri oblikovanju življenja v župniji, ko
uresničujejo delež iz načrta župnije, tudi voditelji bibličnih skupin odraslih v Nadškofiji
Maribor.
ŽPS lahko v pravem pomenu povezuje skupine v župniji, pri čemer njegovi člani
živijo v občestvenosti in si zanjo prizadevajo (Bertoncel 2013). Motivacijo in
povezovanje skupin v župniji bodo člani ŽPS lahko uresničili, ko se bodo zavedali
potrebe po ŽPS in poskušali čim bolj zavestno motivirati občestveno življenje. ŽPS je
župnikovo posvetovalno telo, ki preučuje in načrtuje ter spremlja in nato preverja
uresničevanje pastoralnega dela v župniji. Motivira in omogoča soodgovornost in
soudeležbo vseh župljanov v župniji. V župniji je ŽPS telo, ki predstavlja in izraža
edinost različnih karizem, služb ter stanov. Člani ŽPS iščejo nove možnosti oblikovanja
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odraslih v župniji, tudi v biblični skupini, kjer se lahko odrasli religiozno izobražujejo in
duhovno rastejo.
Dodajmo, da so župnije v Sloveniji različne, in sicer glede na to, ali so na
podeželju ali v mestu. V večjih mestih oltarna občestva združujejo vernike iz različnih
župnij. Iz tega sledi, da bi velika mestna središča lahko postala samostojne pastoralne
enote s specifičnimi pastoralnimi prijemi in ponudbami (PZ 425). Verniki se zaradi
raznih vzrokov udeležujejo bogoslužja v cerkvah zunaj svojih župnij. Gre za izzive, ki
jih prinaša sodobni način življenja v mestu.
»Današnje kristjane bega dejstvo, da dosedanja pastorala, ki je temeljila na
župnijski razmejenosti, v mestu ne kaže več nekdanje uspešnosti. Verniki ne glede na
župnijske meje iščejo sebi primerne kraje duhovnosti, zato je Cerkev prisiljena
oblikovati čim bolj pestro paleto ponudb. Verniki se odzivajo zlasti tam, kjer čutijo
osebni nagovor in zato jih privabljajo najrazličnejše molitvene, biblične in druge
skupine, predvsem pa gibanja in skupnosti ter samostani s svojo svojevrstno ponudbo,«
(Kvaternik 2002). Gre za iskanje novih duhovnosti, za iskanje novih ponudb, še posebej
v mestih. Nekatera mesta so danes začela z mestno pastoralo, ki gleda na mesto kot
celoto, kar smo predstavili v petem poglavju, v katerem smo spregovorili o
sekularizaciji.
Poglejmo še francosko Cerkev, ki je najdlje sekularizirana. V Franciji je vse
podržavljeno od francoske revolucije, zato se je francoska Cerkev odločila za
povezovanje skupin po programu, tudi bibličnih, kar je udeležencem omogočilo, da so v
skupini, med seboj in sami začutili iz neskončne daljave dar Njega, kar kaže na
širokopasovno informacijsko pot do Boga. Tudi v Južni Ameriki, Afriki in Aziji
najdemo male, bazične skupine oziroma mlada, živa občestva. O tem nam je spregovoril
Ramovš v intervjuju Iz množičnosti v živa občestva leta 2012, kar bomo še predstavili
pri pastoralni vlogi bibličnih skupin.

6.4 Metodološko-didaktični pristopi
Po izročilu je Božje branje najprej duhovno opravilo posameznika, priporoča pa
se tudi za branje v skupini: »Je beseda, ki vsakogar nagovarja osebno, je pa tudi beseda,
ki zida skupnost, ki zida Cerkev. Zato se je treba svetemu besedilu vedno bolj bližati v
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cerkvenem občestvu. V resnici je zelo pomembno skupno branje, kajti živi nosilec
Svetega pisma je Božje ljudstvo, je Cerkev …« (Benedikt XVI. 2011, 91). Srečanja v
bibličnih skupinah so namenjena posameznikom, ki že imamo predznanje, pa tudi tistim
brez predznanja in se nam želijo pridružiti. Naša odgovornost in odgovornost voditelja
je, da damo začetnikom občutek sprejetosti. Na primeren način jih vključimo in
motiviramo, da vztrajajo ter napredujejo.
Za delo v bibličnih skupinah so predlagani programi. Predstavimo pet
programov:
1. Bralni program: Za vsako srečanje udeleženci biblične skupine preberejo doma eno
ali več svetopisemskih knjig. Iz prebranega lahko postavljajo vprašanja in razmišljajo o
prebranem v luči današnjega življenja. Vprašanja in misli zapisujejo v biblični dnevnik.
Berejo tudi svetopisemsko literaturo.
2. Program petdesetih izbranih besedil, torej za vsako srečanje eden. Izbira besedil je
takšna, da vsebujejo celoten krščanski nauk.
3. V Bibličnem leksikonu poiščemo petdeset ključnih pojmov in jih obdelamo s pomočjo
v leksikonu navedenih svetopisemskih tekstov.
4. Ko biblična skupina želi meditativno-praznovanjsko doživljanje Svetega pisma, se
odločimo za petdeset poetično-modrostnih-liturgičnih tekstov, kot so Psalmi, Visoka
pesem, Knjiga modrosti, Sirahova knjiga, Knjiga pregovorov ...
5. Antropološki program, ko gre za petdeset različnih stanj, v katerih udeleženci
biblične skupine živijo (življenje, smrt, trpljenje, veselje, razočaranje, osamljenost,
hrepenenje, želja po neskončnem, greh, ljubezen …). V teh stanjih oziroma izkušnjah
udeleženci biblične skupine iščejo rešitev v Svetem pismu. Vsekakor gre za življenjski
program (Likar 1987, 24–25).
Udeleženci biblične skupine se s pomočjo voditelja skupine odločijo za program,
ki jim najbolj ustreza. Velja pa, da je treba v biblično skupino povabiti kot gosta Jezusa
Kristusa, ki ga udeleženci skupine sprejmejo za merilo resnice. Na srečanja biblične
skupine pridejo udeleženci z različnimi prepričanji in so različno motivirani, nekateri so
še bolj posvetni, drugi že pristno evangeljski. V vsakem udeležencu biblične skupine in
v celotni skupini se dogaja duhovni proces, ki pomeni spreminjanje ter spremenitev
mišljenja in hkrati spreminjanje ter spremenitev srca. Duhovni proces ne napreduje
enako pri vseh udeležencih srečanj biblične skupine. Nujno je, da za tiste udeležence, ki
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jih luč resnice pahne v krizo, vztrajamo dolgoročno, upamo in molimo. Čez celoten
duhovni proces se osebna vera udeležencev biblične skupine dviguje na višjo stopnjo.
O premišljevanju nedeljskih evangelijev, ki smo jih že omenili in so izšli pri
Svetopisemski družbi Slovenije39 (2008–2010), z uvodom razlage metode, ki jo je
opisal Marjan Turnšek, je Peklaj na predavanju na svetopisemsko nedeljo leta 2013 v
župnišču v Dolnjem Logatcu predstavil štiri stopnje preučevanja Svetega pisma:40
»1. Lectio – branje, kjer gre za seznanjanje z besedilom. Predpostaviti je potrebno čas in
okoliščine nastanka besedila in prvotni namen pisca, kaj je hotel povedati svojim
sodobnikom, kajti osnovni ali prvi pomen besedila je nujna osnova za aktualizacijo in
duhovno poglobitev. Temu bi se moglo reči preučevanje ali študij v ožjem smislu. K
temu osnovnemu pomenu spada še simbolika in zveza med različnimi besedili, tudi med
Staro in Novo zavezo.
2. Meditatio – premišljevanje, ko udeleženci bibličnih skupin skušajo iti globlje v
bogastvo pomenov. Uporabijo vzporedna mesta in svoje poznanje drugih delov Svetega
pisma; v starozaveznem odlomku odkrivamo notranjo zvezo s kakim prizorom ali izjavo
v Novi zavezi. Skušajo slišati, kaj iz tega določenega odlomka svetega besedila danes
Bog govori meni osebno, me opominja, tolaži, spodbuja, kaže pot iz stiske. Temu bi se
lahko reklo aktualizacija. Postavljajo si vprašanja o tem, kje vidijo sebe, za kaj so lahko
Bogu hvaležni, v čem niso na pravi poti, kako se lahko bolje napotijo za Jezusom.
3. Oratio – molitev, ko udeleženci bibličnih skupin z vero in ljubeznijo, ne le z
radovednostjo, pristopijo k branju, že stopajo v pogovor z Bogom. V Svetem pismu
imamo veliko odlomkov, ki so molitve, na primer Psalmi. Po premišljevanju so
udeleženci skupin pripravljeni na to, da Boga slavijo in se mu zahvaljujejo, da lahko
razumejo, kaj jim govori. Z molitvijo mu odgovorijo. Molitev je torej občudovanje,
češčenje, zahvaljevanje in končno tudi prošnja. Predvsem čutijo potrebo, da prosijo, naj
jim da moči, da bodo to, kar so spoznali, mogli tudi uresničevati. S tem jih Božja beseda
spreminja in dela iz njih priče evangelija.
4. Contemplatio – zrenje, kjer udeleženci bibličnih skupin okušajo Božjo bližino. Gre za
našo duhovno pripravljenost, sprejemljivost in privolitev.
Za posebni stopnji pri soočanju z Božjo besedo bi lahko šteli molitveni vstop in
molitev zahvale ob sklepu,« (Peklaj 2013, 11–12).
39

Svetopisemska družba Slovenije je bila na novo ustanovljena leta 1993 (Svetopisemska družba
Slovenije 2008).
40
Metoda Lectio divina, na način, kot jo je predstavil Peklaj.
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Peklaj nam je v izjavi podal, da se z Bogom pogovarjamo tudi v bibličnih
skupinah odraslih. Ko je dobil prvo skupino odraslih mož in žena, je najprej vprašal,
kako so to delali na dotedanjih mesečnih srečanjih. Povedali so mu: uvodna molitev,
glasno branje odlomka, tišina, pogovor o prebranem, sklepna molitev. Želeli so, da
izbirajo lažja besedila. Kot voditelj biblične skupine se je učil, kako imajo besede svete
knjige lahko popolnoma nepričakovane pomene. Na srečanjih bibličnih skupin je po
končanem pogovoru v krogu okoli prižgane sveče sledila adoracija. Iz veroučne učilnice
so se odpravili v cerkev in tam ostali v tihem češčenju pred tabernakljem, kar so
pozneje opustili.
Veliko je načinov, kako naj preučevanje Svetega pisma postane molitev.
Osnovna sta vera in zavedanje, da je v sveti knjigi zapisana Božja beseda, navdihnjena
od Božjega Duha. S tem sta uvodna in sklepna molitev okvir, ki sta jim pomagala pri
duhovnem branju. Po bibličnem srečanju so poskušali v življenju udejanjati tisto, čemur
so bili priča.
Prihaja do osebnega doživljanja v gledanju na Sveto pismo. Ne gre samo za
dojemanje svetih besedil. Delo s svetopisemskimi skupinami in tisto, kar sem ob tem
prebral, mi je dalo misliti. Ni dovolj samo molitev na začetku in na koncu srečanja, naše
branje se mora preliti v molitev. Glede metod in stopenj pri ukvarjanju s
svetopisemskimi odlomki je zaporedje, ki je v lectio divina, logično. Začnemo s
preprostim branjem in ugotavljanjem. Sem spadata tudi primerjanje z vzporednimi
mesti in upoštevanje metafor ter simbolov. Sledi meditacija, ki bi ji lahko rekli duhovno
branje, nato molitev, ko smo v osebnem pogovoru z Bogom kot avtorjem svetih
spisov. Zrenje oziroma kontemplacija je počivanje v Bogu. O tem najdemo obširnejšo
razlago v Turnškovi knjigi Govori, Gospod (2002). Einspieler je povedal, da število
“postaj” ni bistveno. Pomembna je motivacija. Pomeni, da po branju in molitvi pridemo
do dejanj oziroma do sklepa, kaj bomo naredili, spodbujeni po Božji besedi. Pritegnejo
nas lahko dela italijanskega teologa Bianchija o zakramentalnosti Božje besede –
Pregare la Parola; Ascoltare la Parola; La lettura spirituale della Bibbia. Pri branju
Svetega pisma se ljudje srečujemo z živim osebnim Bogom, ko nas On po besedi
očiščuje, tolaži, spodbuja, napolnjuje z veseljem in voljo, da naredimo nekaj dobrega ter
da živimo po Njegovi besedi. Peklaj doživi veliko lepih odzivov pri srečanju bibličnih
skupin po župnijah, ko se pogovarjajo o Njem, pri pogovoru z Njim pa je že težje
(Priloga 6).
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Pri delu v bibličnih skupinah Bianco vidi šest stopenj: klicanje Svetega Duha,
razglas Besede, tišina za premišljevanje, podelitev Besede, molitev Besede in sklep.
Glede podeljevanja je sveti Bazilij priporočal: »Govori, če veš, za kaj gre, sprašuj brez
namena, da bi se prepiral, odgovarjaj brez posmehovanja; ne prekinjaj tistega, ki govori,
če pripoveduje koristne stvari; ne oglašaj se, da bi razkazoval svojo modrost in
razgledanost; bodi zmeren v govorjenju in poslušanju; ne sramuj se, če se moraš še kaj
naučiti; poučuj brez iskanja svojih koristi; ne skrivaj tega, kar si se naučil od drugih,«
(Bianco 2003, 62–63). V bibličnih skupinah ne gre samo za motivacijo, da želimo več
vedeti, ampak tudi za pomoč pri samostojnem branju, premišljevanju ter molitev. Gre za
naš dialog z Bogom.
O Svetem pismu je kot prevajalec jeruzalemske izdaje Svetega pisma:
Modrostnih in preroških knjig v intervjuju spregovoril Krašovec, in sicer »o glavni
funkciji jezika kot komunikaciji pomena, o analizi in prenosu pomena iz enega v drug
jezik. Literarni teksti nimajo samo enega jasnega pomena. Dvoumnost je še posebej in
sama po sebi poetični ideal. Semantična in literarna sredstva izražanja, kakor sta
govorna figura in besedna igra, največkrat kažejo na nedoumljive globine odnosa med
Bogom in človeštvom. Temeljni dobesedni pomen nekaterih besed dopušča ustvarjalno
možnost, da so te besede vzete iz svojega običajnega pomena in uporabljene v neki
drugi miselni zvezi. Kadar nekaj specifičnega in konkretnega nadomesti abstraktne
pojme in pretanjene duhovne vsebine ter občutja, lahko govorimo o »utelešenju« besede
v vsakdanjem življenju, v okviru celotnega pogleda na življenje,« (Krašovec 2013).
V nadaljevanju je Krašovec opozoril, »da je mnogovrstni pomen besed, ki ga
določajo različne literarne strukture in miselne zveze, največji izziv. Že nekaj časa
obstaja dvom glede nekaterih slovenskih izrazov, kakor je na primer beseda »pošten«,
ki zagotovo ni primerna in smo jo v novem prevodu morali izločiti. Ponovno smo odprli
možnosti za rabo besede »zveličanje« in tako dalje,« (Krašovec 2013).
O izbiri metode v bibličnih skupinah je Večko, kot voditelj bibličnih skupin, v
intervjuju, ki smo ga pridobili po srečanju biblične skupine odraslih, leta 2013, podala
naslednje: »Svetopisemska besedila so različna in prišlo je tudi že do začudenja in
neodobravanja. Zgodilo se je, da Božja beseda posameznega udeleženca ni nagovorila,
ali pa je nekdo vnašal v svetopisemsko besedilo pomen, ki ga besedilo ni vsebovalo.
Kot voditelj se pripravljam na srečanje iz svojega lastnega doživetja in iz poznavanja
biblične skupine skušam predvideti, kakšni odmevi se bodo prebudili pri posameznih
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udeležencih biblične skupine. Ob upoštevanju tega izberem oziroma oblikujem metodo
srečanja z besedilom. Metode bi lahko razporedila v tri skupine: govorica besede, slike
in telesa. Delo zahteva iskreno odprtost Božji besedi in poglabljanje v neizčrpne zaklade
Božjega razodetja,« (Priloga 2, vpr. 18).

6.4.1 Metodološko-didaktični pristopi drugod
Spregovorimo o francoski izkušnji. Tam se nagibajo k antropološkim temam, k
osredinjenosti na kristološko oznanjevanje in na Sveto pismo, ki je temelj verske
izkušnje ter cerkvene razsežnosti. Imajo potrebo po odkrivanju smisla Boga, ki je temelj
za razumevanje Kristusovega oznanjevanja. Izkušnja udeležencev bibličnih skupin ima
pomembno mesto pri iskanju vere, kar je razvidno tudi iz katehetskega itinerarija, in
omogoča vsakemu udeležencu vpogled v njegovo osebno pot, pripomore k vzpostavitvi
ali ponovni vzpostavitvi sedanjosti ter temeljev za prihodnost (Alberich in Binz 2003,
37). O katehetskih itinerarijih na slovenskih tleh smo spregovorili v četrtem poglavju.
Omenimo primer »ljudske kateheze« v Latinski Ameriki in Afriki, ki se nagiba h
graditvi skupnosti z »ljudskim« branjem Svetega pisma pri bibličnih skupinah, pri
čemer se utrjevanje vere prek oblikovanja vključuje v sistem skupne rasti. V Italiji
zasledimo bogate izkušnje župnijske kateheze, ki jo imenujejo »ljudska kateheza«. Gre
za razširjen vzorec za stalno oblikovanje odraslih. Po župnijah organizirajo srečanja, ki
so občasna, sistematična in odprta za vse vernike ne glede na izobrazbo (72–73). Gre za
poglabljanje vere ob branju Svetega pisma, ki skuša povezati življenje udeležencev s
svetopisemskim besedilom ob navzočnosti Kristusa v bibličnih skupinah.
Uporabijo lahko štiri metode ali itinerarije branja Svetega pisma z napotki, ki so
potrebni za potek. Metodo sedmih korakov dopolnjujejo naslednji trije predlagani
itinerariji. Skupnosti dobijo šestkrat na leto skupnostni list, ki je pripravljen v šestih
jezikih in vsebuje risbo ter kratko zgodbo, ki govorita o aktualnem problemu iz
vsakdanjega življenja. Sledi svetopisemsko besedilo z vprašanji, da pride do izmenjave
mnenj, a ponavadi delajo samo s Svetim pismom (103). Pomembno je, da odgovorni
razmislijo o kakovosti in vrednosti metode, pa tudi o tveganju, ki lahko nastane.
Biblične skupine, kot temeljne ali male skupnosti, so se iz Latinske Amerike
pojavile tudi drugje in so povezane med seboj v združenja ali gibanja. V Braziliji se v
bibličnih skupinah »osredotočajo na Sveto pismo, knjigo vseh knjig kateheze, ki velja
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za temeljno besedilo, brano v globoko življenjski obliki, ki nadaljuje zvezo s
konkretnimi bivanjskimi problemi,« (121). Pri tem gre za štiri faze poti k napredovanju
v zorenju skupnosti: oblikovanje biblične skupine, tesnejša povezanost Svetega pisma in
vsakdanjega življenja, potreba po dejanjih ter kriteriji za delovanje v družbi in kulturi.
Brazilske temeljne cerkvene skupnosti (TCS) sledijo metodičnemu procesu
prenavljanja življenja videti, presojati, delovati, obhajati:
1. Videti, pri čemer gre za pozorno opazovanje resničnosti in njenih problemov s
ciljem, da zaznamo razmere, probleme in izzive prek raziskav, razprav, poglabljanja ter
socioloških tehnik. Gre za trojno poslušanje: neposredno glede na okoliščine, pozorno z
iskanjem vzrokov in posledic ter za strukturirano poglobljeno, ki se skuša prek
znanstvenih ključev branja znova vzpeti na ideološko in strukturirano določenost
razmer ter težav.
2. Presojati, pri čemer gre za soočenje z zahtevami vere prek branja Svetega
pisma, cerkvenih dokumentov, z razpravami, s teološkim razmišljanjem, pesmijo, z
dramatizacijo … Skušamo razlagati razmere v luči evangelija in v okviru krščanskega
sporočila. Na ta način opravljamo proces ponotranjenja in sprejemanja življenjske Božje
besede ter krščanske izkušnje.
3. Delovati, pri čemer gre za prehod v dejanje v perspektivi resničnega
zavzemanja za spreminjanje resničnosti. Pri tem zasledimo različne konkretne korake:
oblikovanje kritične zavesti, družbeno angažiranje, dejavna navzočnost v župniji,
služenje v svojem kraju, solidarnost, sodelovanje v ljudskih organizacijah … S tem gre
za preseganje ravni osebnih in spontanih pobud, ko dosežemo občestven, združevalen in
odseven značaj.
4. Obhajati, pri čemer gre za obredni, praznični in slavnostni trenutek na poti
skupnosti, ki se odraža v zakramentih. Pride do izrazne moči skupnosti kot znamenje
občestva in osvobajanja (122).
Pot temeljnih cerkvenih skupnosti v Braziliji kot katehizirajočih skupnosti
poteka v štirih fazah:
– Prva faza je v oblikovanju svetopisemskega krožka, pri katerem v
premišljevanju in poglabljanju Božje besede začenjamo z ustvarjanjem miselnosti,
prijateljskih vezi ter živega sodelovanja v cerkvenem življenju.
– Druga faza nas vodi k tesnemu povezovanju Svetega pisma z vsakdanjim
življenjem, k odkrivanju osrednjega mesta Kristusa in k prvi preobrazbi, to je
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pravičnosti, preprostosti, bratstvu ipd., ter k uveljavljanju konkretne dejavnosti
angažiranosti in solidarnosti v svetu.
– V tretji fazi branje resničnosti v luči vere poglabljamo in iščemo strukturalne
vzroke ter družbene korenine problemov. V skupnosti čutimo potrebo po večji
angažiranosti, dejanjih in javnih znamenjih solidarnosti. Na ta način se naša vera in
cerkveno življenje kažeta bolj zavestno in zrelo.
– Četrta faza je trenutek, ko kot udeleženci temeljne cerkvene skupnosti
opravljamo sindikalne, politične in podjetniške naloge v celotni družbi. Branje družbene
resničnosti postane politično in globalno. V skupnosti čutimo, da smo z vero dolžni
razsvetliti zgodovinske načrte: politične, družbene, kulturne, pri čemer pa se neposredno
ne angažiramo v politične, zgodovinske programe, ampak si priskrbimo kriterije za
delovanje. Nastopi trenutek, ko skupnost sodeluje pri procesu osvobajanja ljudstva in
namenja katehetski poudarek dozorevanju vere (122–123). Dodajmo, da je brazilska
izkušnja temeljnih cerkvenih skupnosti učinkovita in opazna. Sprejeli so evangelij in
hkrati v spontanem gibanju ter občestvenem pričevanju postali evangelizatorji drugim
skupnostim, Cerkvi in družbi. Temeljne cerkvene skupnosti pomenijo rojstni kraj
novega načrta Cerkve, načrta Cerkev besede, kajti TCS so se porajale iz skupnega
branja Božje besede, ki jim je pomenila središče in nosilno os njihovega življenja. TCS
v Braziliji so priča delovanja Božje besede in nas motivirajo za delo v bibličnih
skupinah v Sloveniji.
TCS je v Afriki ustanavljal in gradil Wüstenberger, delal z laiki ter si prizadeval
za inkulturacijo (Wüstenberger 2009, 47). Temu se je posvetil glede na dotedanje
izkušnje pastoralnih delavcev v Afriki. Wüstenberger vidi kot glavno nalogo Cerkve
»religiozno komunikacijo«, za kar so potrebni identiteta, sposobnost povezovanja,
načrtovanje, organizacija vodenja in refleksija (48). Podobno želimo uresničiti v
Sloveniji, ko poskušamo postopno uresničevati krovni dokument Pridite in poglejte, kar
bomo predstavili v petem poglavju.
V Afriki je Božja beseda nagovorila poslušalce/-ke, zato so se združili v Cerkev
oziroma Božjo družino. Sledili so evangeljskemu sporočilu v majhnih cerkvenih
skupnostih, ki jih imenujejo žive cerkvene skupnosti – C.E.V.41 Vsaka izmed njih
združuje desetero družin, ki ima svojo samostojno organizacijsko strukturo in koledar
41

Communautes Ecclesiales Vivantes so majhne krščanske skupnosti, ki so se začele ustanavljati po letu
1960 na pobudo škofije Demokratične republike Kongo. Danes imajo te skupnosti pomembno vlogo v
tamkajšnjem cerkvenem in družbenem življenju (Wüstenberger 2009, 47).
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pastoralnih dejavnosti. Srečujejo se enkrat tedensko. Živijo po Božji besedi. Zbirajo se
ob poslušanju, slavljenju, razlaganju in premišljevanju Božje besede. Božja beseda jih
vodi na vseh področjih življenja (Makitu 2007, 26). Božja beseda nagovarja družine, ki
so zbrane v C.E.V. Trudijo se, da prenašajo Jezusove besede v vsakdanje življenje,
skrbijo za krstno in zakonsko katehezo, obiskujejo bolnike, zapornike, pomagajo
vdovam, sirotam, nudijo duhovno zavetje …
Božja beseda vabi na tedenska srečanja C.E.V. Je Beseda srečanja in
združevanja ter Beseda za vse, ne glede na družbeni sloj. Na srečanju eden izmed
udeležencev vstane in prebere Božjo besedo, ki sovpada z berilom prihodnje nedeljske
maše. Sledi trenutek tišine z razmišljanjem, nato skupno petje. Oznanilo Božje besede je
odvisno od poslušanja notranjega Božjega glasu in sporočila, ki ga Bog namenja
vsakemu udeležencu, pa tudi celotni skupnosti. Od tod izvira potreba, da posameznik
podeli s soudeleženci svoja doživetja in razumevanje svetih spisov. Eden izmed
starejših udeležencev vsa sporočila povzame v skupno celoto, torej v povzetek, ki je
skladen s konkretnimi težavami in radostmi, ki jih udeleženci živijo v teh majhnih
skupnostih s pogledom na probleme v župniji ter vesoljni Cerkvi (27). V C.E.V. prihaja
do povezovanja Jezusove besede in življenja skupnosti, ko njegove besede posodabljajo
na svoj način.
Majhne cerkvene skupnosti – C.E.V. – organizirajo srečanja v treh delih:
– projekcijski del, v katerem odkrivajo besedila Božje besede, ko besedilo berejo
počasi in glasno,
– analitični del, v katerem udeleženci iščejo pomen besedila, ga raziskujejo v
želji po njegovem razumevanju, torej, kakšen pomen ima besedilo v njihovem
konkretnem življenju,
– posodobitveni del, v katerem aktualizirajo besedilo in se sprašujejo, kakšno je
sporočilo Božje besede za njihov posebni položaj ter kateri del sporočila je namenjen
njim (27). Božja beseda jim kaže na nove možnosti za boljše življenje. Verujoče
skupnosti z besedami, dejanji in molitvami kažejo na Jezusovo prisotnost. Male verske
skupnosti so nova družina, novo sorodstvo z vezmi, ki so trdnejše od krvnih, ko so
utemeljene v Jezusu Kristusu.
Berger je spregovoril (Berger 2003, 105–106) o uspehu religioznih gibanj z
verovanji in navadami, polnimi sklicevanja na nadnaravno, kar je razvidno v Združenih
državah Amerike, kjer naraščajo evangelijske skupnosti. Gre za religiozni navdih, za
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religiozno navdušenje, kljubovanje temu, kar naj bi veljalo za »duh časa«, vrnitev k
tradicionalnim virom religiozne avtoritete (Lopert 2012, 304). Pri tem povejmo, da
prihaja do prehoda od poudarjanja dogmatičnega nauka k izkustveni teologiji, torej k
neposrednemu doživljanju Boga, kar se kaže v evangelijskih skupnostih v Združenih
državah Amerike, ki gojijo močno karizmatično in izkustveno krščanstvo.
Podobno prihaja do sprememb v evropskem krščanstvu (Davie 2005; Knoblauch
2008, 2009). Vloga neposrednega duhovnega izkustva je privedla do spreminjanja
načina dela po župnijah, še posebej s pojavom novih laiških duhovnih gibanj in
skupnosti v evropskem katolištvu (Bahovec 2009, 189). Temu smo bili priča, ko smo se
udeleževali srečanj bibličnih skupin odraslih v Nadškofiji Maribor. Da prihaja do
prebujanja zanimanja za religiozno, predstavlja Zulehner na spletni strani: »Duhovno
iskanje z novo kvaliteto gre po deželi. Med duhovnimi popotniki jih ni malo, ki ne
iščejo le svojega lastnega ega oziroma se ne utapljajo v velnesu, ampak bi bili tako kot
nekdaj mistiki radi doma v Božji skrivnosti.« Zulehner predstavlja teorijo prevračanja,
ko meni, da so sodobna duhovna iskanja izraz kulturne oziroma družbene zakonitosti, ki
je povezana s tem, da se v določeni kulturi hkrati razvijajo dobre in slabe strani. Razvoj
pomanjkljivosti kulture prihaja s časom vedno bolj do izraza in občuti ga vedno več
ljudi: »To kar manjka, postaja tema. Postane nam pomembno.« Sčasoma to dogajanje
postane množično. V zahodnoevropski družbi je bil v kulturi moderne primanjkljaj prav
na religioznem področju izrazit. Po Zulehnerju je v nekaj evropskih velemestih očiten
pojav vračanja religije, kar se kaže v religioznih indikatorjih, kot so molitev, meditacija,
iskanje religioznih skupnosti, vera v osebnega Boga, vera v življenje po smrti. Priča
smo tipičnemu pojavu prevračanja. Zgodilo se je, da se je razvoj ustavil zaradi
pomanjkljivosti kulture in se obrnil v nasprotno smer, ko duhovnost nastaja iz
sekularnosti (Zulehner 2002). Podobno opaža tudi Martinova (Martin 2005, 223). Temu
se pridružuje Berger, ki poda, da je človeška eksistenca, ki je prikrajšana za
transcendentno osiromašena in končno nevzdržna (Berger 2003, 112). Sodoben človek
išče odgovor na vprašanje lastne identitete. Zanj je pomembno, da si odgovori, kdo je.
Sociolog Luckmann opaža: »Uresničenje sebstva je najpomembnejša oblika v svetem
kozmosu prevladujoče teme individualne 'avtonomije',« (Luckmann 1997, 102).
Vidimo, da gre za spremenjen način posameznikovega dojemanja samega sebe, ko
posameznik želi odločati o svojem življenju, kar se kaže tudi na religioznem področju.
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Posamezniki iščemo odgovore na svoja najgloblja vprašanja, ko poskušamo najti
odgovore v svoji notranjosti.
Martinova v zvezi s prisluškovanjem posameznika svoji lastni notranjosti
ugotavlja, da je na takšno obliko duhovnosti opozarjal Jezus: »Božje kraljestvo je v
vas,« (Lk 17, 21). Nujno je, da odkrijemo svojo notranjost, pri čemer pa izročimo
samega sebe Bogu. Pri tem gre za doživetje lastnih ontoloških korenin, za vzpostavitev
stika s svojim izvorom, z božanskim, z Bogom (Lopert 2008, 144). 35-letna
informantka Martinove je pri ukvarjanju z metodami, ki so jo privedle do izkustva
Boga, pravi: »Neka možnost, priti z Božanskim v stik, je že. Če bi hoteli to zdaj tako
označiti, bi bil to morda tudi neki cilj, toda bilo bi gotovo narobe meniti, da je to nekaj,
kar lahko dosežem. Kajti v meditaciji bom ugotovila, da sem vendar že tu, to je
pravzaprav moje izvorno stanje, počivati v Božanskem in da je bilo že vedno tu, samo
da ga prej nisem videla,« (Martin 2005, 173). Druga 25-letna informantka pa je prek
metod »potovanja k sami sebi« prišla do spremenjenega dojemanja ljudi v svoji okolici:
»V mnogih trenutkih imam občutek, da me pravzaprav sploh ni, ampak da je v meni
nekaj, kar je in živi tudi v drugih, v vseh ostalih ljudeh, kar vse te ljudi nekako
povezuje, ker vsi prihajajo od Boga,« (72). Iz tega je razvidna relativizacija načina
dojemanja, kot ga narekuje družba, v kateri živimo. Opažamo, da nas stari miselni svet
omejuje, da lahko z izkustvom v krščanstvu občutimo in doživimo identiteto, ki nam
daje smisel življenja v stiku z Njim. Tudi udeleženci bibličnih skupin v Nadškofiji
Maribor se poglabljajo vase in spoznavajo, da jih Bog ne pušča samih. Božja Beseda jih
osvobaja in očiščuje ter jim pomaga pri iskanju odgovorov na življenjska vprašanja
(Priloga 1, vpr. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 in 14). Dodajmo, da ima krščanski vernik možnost, da
svoja subjektivna duhovna izkustva najde v veroizpovedi.

6.5 Pastoralna vloga bibličnih skupin
Pri pastoralni vlogi bibličnih skupin lahko govorimo o prehodu iz množičnosti v
živa občestva. Biblična skupina posameznemu udeležencu lahko pomeni dom, kjer se
počuti kot doma in kjer doživlja Boga skozi skupnost. Posameznemu udeležencu
biblična skupina lahko pomaga, da je z veseljem to, kar je. Prek skupine je lažje kristjan
in hkrati aktiven državljan (Ramovš 2012). Biblična skupina je posameznemu
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udeležencu sredstvo oziroma orodje za osebno rast, zorenje in sožitje v skupnosti.
Takšna možnost se nam lahko pokaže v bibličnih skupinah, ki so pozitivne, niso
razdiralne, kjer je etična humana smer.
Biblične skupine lahko povezujejo od dva do dvaintrideset ljudi. V majhnih
skupinah je osem udeležencev, v srednjih pa od devet do osemnajst. V majhnih
skupinah se ljudje poznajo in si odgovarjajo v dialogu, v srednjih skupinah pa prihaja do
izmenjave več izkušenj, znanja in čustev. Pri skupinah, kjer je od devetnajst do
dvaintrideset udeležencev, pa še lahko osebno komuniciramo na srečanjih. Na srečanjih,
kjer je večje število udeležencev, že govorimo o skupnosti (Ramovš 2012). Skupnost
sestavljamo skupine v župniji, pri čemer poteka komunikacija med skupinami,
skupnostjo in občestvom. Občestvo je lahko versko, krščansko ali pa tudi ne. V malih
občinah je občestvenost, bližina med ljudmi, nekoliko izrazitejša.
O pomembnosti skupin je antropolog Ramovš spregovoril v intervjuju Iz
množičnosti v živa občestva: »Človek je posameznik, je individuum, ima osebno
svobodo, odgovornost. Človeška oseba je srčika. Če je človek sam, osamljen, je
samoten. Potrebuje druge ljudi, občestvovanje. Želi biti človek. Želi biti aktiven. Želi se
povezovati v skupino, kjer lahko izrazi svoja čustva, dvom, prošnjo, zahvalo. Danes
tradicija odmira, a vrednote ostajajo enake. V tradicionalnih odnosih se je medčloveško
sožitje izrazilo v krvnem sorodstvu in v razširjeni družini. Ne zasledimo več velike
interakcije, osebnostne rasti, zorenja, ker ne velja tradicija. Danes imamo na desetine
nekrvnih skupin, kjer so si udeleženci bližje in kjer uresničujejo vse vrednote, ki so bile
značilne za družino in širšo družino.« Med temi skupinami so biblične skupine, v
katerih so posamezni udeleženci medsebojno povezani, komunicirajo, pridejo poslušat
in opazovat. So tudi tiho, če presodijo, da je bolje tako. Kličejo drug drugega po imenu
in ob dobrem vzdušju v biblični skupini lahko začutijo dar Boga.
O skupinah je Ramovš v izjavi podal:
– da je skupina določeno število posameznikov,
– da doživljajo medsebojno pripadnost in so med seboj povezani s skupinsko zavestjo,
ko so del skupine, ki ima določeno ime,
– sestava posameznikov, ki lahko med seboj neposredno občujejo oziroma komunicirajo
iz obraza v obraz in v odnosu jaz – ti,
– občestvo sorazmerno trajne celote oziroma nepretrgan sistem, ko se posamezniki
srečujejo, v določenih terminih kot skupina z imenom,
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– ko imajo določene cilje, vrednote in norme in ko posamezniki vedo, kaj hočejo in
kako to doseči,
– ko izpolnjujejo temu primerne dejavnosti, ki sestavljajo njihov delovni program,
– lastna struktura vlog in položajev, ki izhaja iz tega, ko posamezniki vedo, kaj
potrebujejo in kaj lahko dajejo (Priloga 4). Dodajmo, da je Ramovš v intervjuju Iz
množičnosti v živa občestva izpostavil tudi, »da lahko vedno in na boljše vzgajamo in
prevzgajamo sebe. Tega nam nihče ne zameri. Vsi uspehi, ki jih pri tem dosežemo, nas
spodbujajo, smo jih lahko veseli in nanje ponosni ter hvaležni Bogu in življenju, da smo
sebe še nekoliko bolje vzgojili. Kdor rad vzgaja, in to skoraj vsi, ima vedno na
razpolago hvaležen subjekt, to je samega sebe, na katerem lahko preizkusi vse vzgojne
metode, samo da bo malo boljši človek, bolj prijeten zase in za druge, kot je bil prejšnji
dan. To je veliko vzgojno polje in čudovita novica za vse, ki radi vzgajajo/-mo. Če
želimo spremeniti svet, spremenimo sebe. Kar je težje, kot prevzgojiti druge. Sebe
vzgajati je težko, a bolj hvaležno in uspešno.« Pri tem dodajmo, da je Jezus uresničeval
poslanstvo s skupino dvanajstih učencev. Tudi prvi kristjani so se zbirali v majhnih
skupinah in živeli v občestvih. V mali skupini gre za izkušnjo prve Cerkve in
doživljanje drug drugega.
O skupinah, skupnostih in občestvu se je opredelil tudi teolog Kvaternik. Po
njegovem skupino povezujeta določena danost in motivacija, zaradi česar se
posamezniki združujejo ter delujejo, a njihova pripadnost ni trajna, kajti skupino je
dokaj enostavno ustvariti, medtem ko gre pri skupnosti za večje število posameznikov,
ki imajo en skupen cilj, opredeljeno skupno pot, trdnejše medsebojne odnose in
odgovornost drug za drugega. Skupnost je torej nekaj trajnejšega od skupine, nekaj
širšega in pravno bolj opredeljenega. Posameznik običajno pripada eni skupnosti in se
lahko udejstvuje v več skupinah. Manjše skupine ali skupnosti vernikov, ki so zaradi
manjšega števila članov med seboj osebno povezani in so sočutni drug z drugim,
sestavljajo malo občestvo, ki je številčnejše kot skupina in manj številno kot župnijsko
občestvo (Kvaternik 2012). O občestvu lahko govorimo, ko je število članov
sedemdeset, saj se nad tem številom izgubi občutek za posameznika oziroma oseben
stik z drugim, Cerkev pa doživljajo kolektivno. Pri tem povejmo, da ima malo občestvo
potrebo po laiškem voditelju, ki je strokovno usposobljen in se zaveda svoje
odgovornosti pri vodenju občestva.
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Občestvo je »skupina oseb, ki jih med seboj povezuje živa vera v vstalega Jezusa
in dejavno prizadevanje za dosego cerkvenih ciljev. Vsi člani zavestno verujejo v
Njegovo navzočnost in v tem smislu tudi oblikujejo osebno in skupno življenje ter
medsebojne odnose,« (Kvaternik 2012). Občestvo je Cerkev v malem.
Del občestva smo po Svetem pismu in nismo sami, saj »smo deli enega telesa,
zedinjeni, z drugimi vzidani, sodediči, soudje, soudeleženci, sklepne vezi,« (1 Kor 12,
12; Ef 2, 21.22; 3, 6; 4, 16; Kol 2, 19; 1 Tes 4, 17). Z drugimi verniki smo povezani v
občestvo in imamo osebni odnos do Kristusa, kar je razvidno iz Svetega pisma: »Tako
smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med
seboj,« (Rim 12, 5). Pripadamo občestvu, verujemo in hodimo za Kristusom. S
sodelovanjem v občestvu raste naša duhovnost. K temu Sveto pismo pove: »Iz njega
dobiva rast celotno telo, združeno in spojeno z njim, ob sodelovanju celotnega veziva,
po delovanju, v skladu z mero slehernega dela, tako da omogoča rast telesa in gradi
samega sebe v ljubezni,« (Ef 4, 16). Pri duhovni rasti si pomagamo s Svetim pismom in
potrebujemo drug drugega, da smo močneje motivirani za duhovno rast, se medsebojno
učimo ter smo soodgovorni drug drugemu. Hojo za Kristusom lahko uresničujemo v
skupinah.
Pri skupinah srečamo biblične skupine. V bibličnih skupinah odraslih udeleženci
premišljujejo sveta besedila, kjer jih Božja bližina in moč, ki izhaja iz dialogov, po
branju motivirata k aktivnostim. Peklaj je, kot voditelj bibličnih skupin, izobraževalnih
programov in predsednik Svetopisemske družbe Slovenije, na srečanju na
svetopisemsko nedeljo leta 2013 izrazil svoja opažanja: »Čim bolj se poglabljamo v
Božjo besedo, tem bolj nam je jasno, da smo poslani. Smo torej misijonarji. Tudi z
aktivno udeležbo v življenju župnije.«
V skupini udeleženci bibličnih skupin lahko združijo misli, izkušnje, sposobnosti
in moč ter ustvarijo učinek, ki je večji, kot ga lahko doseže posameznik. Povejmo pa, da
se lahko zgodi tudi nasprotno. V bibličnih skupinah bi lahko šlo tudi vse narobe, ko ne
bi bilo jasno zastavljenega cilja, slaba komunikacija in nesmiselno kroženje besede. Gre
za način vodenja bibličnih skupin, pri čemer je pomembno delo voditeljev skupin.
Pastoralni vodje iščejo, kaj lahko naredijo za župnijo, da bodo župljani
prepoznali svoje zavedne in nezavedne potrebe (Sporočila slovenskih škofij 2014, 21).
S pastoralno ponudbo, ki omogoča Kristusovo navzočnost, je mogoče srečati Kristusa
na srečanjih bibličnih skupin, ko pastoralni vodje približajo Boga sedanjemu človeku.
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Pastoralni vodje s svojim prepričanjem in z religioznim izobraževanjem prenašajo svoje
znanje ter izkušnje na udeležence bibličnih skupin odraslih, ki iščejo Boga.
Udeleženci bibličnih skupin odraslih so notranje motivirani, ko iščejo Boga.
Imajo cilj, so pripravljeni prevzeti tveganje in so se pripravljeni religiozno izobraževati
(Shinn 2003, 175). So posamezniki, ki potrebujejo skupnost, s katero so povezani prek
biblične skupine odraslih. V biblični skupini govorijo o svoji veri in želijo tako živeti.
Potrebujejo občestvo, da najdejo pogum za oznanjanje Kristusa. Posamezniki najdejo
pogum z »notranjo motivacijo, ki je odločilna za vztrajnost« (Snoj 2003, 212). Notranja
motivacija jih usmerja k izvajanju aktivnosti (Fullagar in Mills 2008), da s spoznanji in
z znanjem, pridobljenim v biblični skupini odraslih, oznanjajo evangelij v okolju, kjer
živijo in delujejo.
»Študij Svetega pisma mora biti vrata, ki so odprta vsem vernikom. Bistveno je,
da razodeta Beseda v globini napravi rodovitno katehezo in vsa prizadevanja za
predajanje vere naprej. Evangeliziranje potrebuje domačnost z Božjo besedo. To
zahteva od škofij in župnij in katoliških združenj ponudbo resnega in vztrajnega študija
Svetega pisma kakor tudi pospeševanje njenega osebnega in skupnega branja v
molitvi,« (Frančišek 2014, 175). Gre za vrata k Božji besedi, k Jezusu Kristusu, ko se
učimo od Njega in s svojimi dejanji vabimo k Njemu. Pri branju Svetega pisma
udeleženci bibličnih skupin odraslih pridobivajo odgovore na življenjska vprašanja in
spoznavajo, da jih Bog ne pušča samih. To nas bo zanimalo v študiji primera v
Nadškofiji Maribor, ki jo bomo predstavili v sedmem poglavju.
Udeleženci biblične skupine odraslih pričujejo: »Vsak ima priliko in možnost, da
pove svoje doživljanje Božje besede, kako se ga je dotaknila, kako ga je nagovorila v
konkretnem življenju, ali morda česa ni razumel. S tem drug drugega zelo bogatimo
oziroma obogatimo. Duhovni voditelj nas pri tem spremlja, usmerja in nam daje tudi
konkretne teološke razlage ob naših določenih vprašanjih in dilemah,« (Priloga 1, vpr.
2, 5 in 6).
V bibličnih skupinah odraslih udeleženci niso osamljeni ob prebiranju Svetega
pisma, v hoji za Jezusom Kristusom. Priča so občestveni razsežnosti Svetega pisma, ki
je nastajalo v občestvu skozi daljše časovno obdobje, kar želijo uresničevati v
prihodnosti, ko vabijo k ustanavljanju novih bibličnih skupin, kjer berejo Sveto pismo,
premišljujejo o sporočilu posameznih odlomkov in molijo. V bibličnih skupinah
odraslih povezujejo udeleženci svoje življenje s Svetim pismom in spoznavajo, da je
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Božja beseda njihov sopotnik, zato o svojem izkustvu spregovorijo z drugimi. Na ta
način njihovo izkustvo postaja del občestva. Zanimalo nas bo, ali udeleženci bibličnih
skupin odraslih v Nadškofiji Maribor vabijo in spodbujajo k povečanju članstva ter k
ustanavljanju novih bibličnih skupin.
Predvidevamo, da v bibličnih skupinah odraslih udeleženci v Nadškofiji Maribor
duhovno rastejo ob Božji besedi. Voditeljica biblične skupine na Ravnah na Koroškem
je zaznala, da udeleženci skupine duhovno rastejo. Pri tem ob prebiranju bibličnih
odlomkov, ko čutijo Božjo bližino, vedno bolj razumejo sebe in svet, v katerem živijo.
Zato so pripravljeni, da v župniji prevzamejo delo, za katerega se pred srečanji biblične
skupine ne bi odločili. O svoji veri pričujejo v glasilu svoje župnije in mladim, ko
pričujejo birmancem na devetdnevnici. Skrbijo, da se v župniji še bolj osredotočajo na
Sveto pismo, še posebej ob letu in nedelji Svetega pisma, pri raznih molitvenih urah …
(Prikeržnik 2014, 7). Iz Svetega pisma so podajali Božjo besedo na lističih različnih
barv, ki so jih zvili v zvitke in jih delili na svetopisemsko nedeljo, s čimer so želeli
povedati, da ima Bog rad vse ljudi na svetu, le prepustijo naj se njegovi ljubezni.
O svoji duhovni rasti so spregovorili tudi posamezni udeleženci imenovane
biblične skupine, ko so spoznavali, da jim srečanja skupine, pod vodstvom in z
usmerjanjem voditeljice, omogočajo boljše razumevanje Svetega pisma, ko so začutili
nagovor Boga po Božji besedi, ki jim je postala luč na njihovih poteh (7–8). Iz tega je
razvidno, da udeleženci biblične skupine vedo, kaj hočejo, in da imajo jasno zastavljen
cilj.
Njihovo osebno izkustvo prerašča v izkustvo občestva: »Moje življenje – lastna
eksistenca – postaja neločljivo povezano s Svetim pismom. In ko sem prišla do izkustva,
da je Božja beseda moj sopotnik tako v občutjih revščine in polnosti moje eksistence,
kakor tudi v občutjih samote in varnosti, moram o tem 'povedati naprej',« (Mikolič
2014, 5). Bog vodi in oblikuje življenje udeležencev biblične skupine ter jim govori po
Svetem pismu, ko pride pri branju do srečanja med njimi. V skupini razmišljajo o
Božjem sporočilu in molijo. Izkustvo, ki so ga prejeli na srečanjih biblične skupine,
podelijo z občestvom, ko s svojim življenjem pričujejo v župniji in v širši družbi.
V bibličnih skupinah odraslih udeleženci zorijo v veri in poskušajo vedno bolj
prevzemati svojo pastoralno odgovornost v občestvu. Motivirani so, da pridobivajo
religiozno znanje, in na ta način postajajo dejavnejši v manjših občestvih.
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6.6 Vodenje bibličnih skupin
Po drugem vatikanskem vesoljnem cerkvenem zboru je postala vloga župnika v
občestvu manj jasna, kar povzroča nelagodje pri župniku in pri laikih. Pri župniku in pri
laikih lahko prihaja do različnih pričakovanj, zato se lahko vprašamo, kakšna bodo
občestva v prihodnje ter kakšno bo versko življenje v njih. S tem se je pojavila potreba
za usposabljanje župnikov, da bodo lahko uporabili nove metode dela za nova področja
njihovega dela. Zaradi tega se prenavljajo študijski programi na Teološki fakulteti
Univerze v Ljubljani, ki izhajajo iz dejanskih pastoralnih potreb. Vsebinsko in
metodološko se je z bolonjsko prenovo posodobil program podiplomskega pastoralnega
izpopolnjevanja, ki je dostopen tudi laikom (Kvaternik 2009). Podobno si vsaka škofija
prizadeva za permanentno oblikovanje župnikov, kamor sodijo vsakoletni seminarji za
mlade župnike. Seminar za mlade župnike je leta 2012 potekal pod naslovom Duhovnik,
voditelj v timu in je zadeval področje župnikovega odnosa ter načina ravnanja s
sodelavci (Sporočila slovenskih škofij 2012, 138). Vsako leto so župniki povabljeni tudi
na teološki simpozij. Izpostavimo teološki simpozij v letu 2012, ki je potekal v Stični,
Mariboru, Mirnu in Kančevcih, kjer so spregovorili o pripravah na leto vere. Dotaknili
so se različnih tem: Kleriki med strahovi časa in vero, ki osvobaja; Religijsko in
politično reguliranje strahu; Ljubezen premaga strah. Namen simpozija je bil obogatiti
udeležence z novimi spoznanji in praktičnimi napotki (73). Iz tega je razvidno, da se
župniki na vsakoletnih seminarjih in simpozijih soočajo z aktualnimi temami danega
trenutka.
Pastoralni tečaj 2013 je po prvem letu dela s krovnim dokumentom Pridite in
poglejte obravnaval vlogo župnika, ker se je pokazala vedno večja potreba po
sodelovanju župnika z laiki. Gre za premislek o vlogi župnika kot voditelja župnijskega
občestva. Posredovani so bili praktični vidiki pastoralnega vodenja: o voditeljski službi
v sodobnem času, zakonitostih skupinskega dela v pastorali, vodenju župnijskih
pastoralnih svetov in oblikah komuniciranja. S tem so bili pastoralni delavci deležni
usposabljanja za pastoralno načrtovanje v pastoralnem obdobju 2013–2015. Na
predavanju so osvežili osebni odnos s Kristusom, ki ga prepoznavajo kot poslanstvo pri
graditvi živega občestva Cerkve (Sporočila slovenskih škofij 2013, 157). Kristus je kot
Božji poslanec graditelj živega občestva. Njegovo delo nadaljujejo župniki in pastoralni
delavci.
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Tudi študijski program na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani Duhovno
izpopolnjevanje odgovarja na potrebe župnikov in pastoralnih delavcev, ko želijo
poživiti teološko-duhovno znanje, delo z ljudmi, strokovno okrepiti pričevanje v veri,
odkrivati prenovo Cerkve na Slovenskem, odgovoriti celostno na pastoralne izzive in
postati osebni duhovni spremljevalec oziroma voditelj skupin, tudi bibličnih. »Kdor želi
voditi druge, mora namreč znati voditi sebe. Potrebna je celostna formacija, to je na
duhovnem, človeškem, intelektualnem in pastoralnem področju. Dober voditelj je
oblikovan na vseh teh področjih in je pri tem usposobljen tudi za »sodobno« vodenje
cerkvene skupnosti,« (Perše 2013, 245). Dober voditelj lahko odgovori na potrebe v
župniji, je uspešen pri motivaciji laikov, sodeluje z drugimi župnijami in s širšo družbo.
Po drugem vatikanskem koncilu so bile podane smernice in spodbude za
vzgojno-izobraževalno delo laikov v Cerkvi. Neformalno versko izobraževanje za laike,
v obliki tečajev, poteka v Sloveniji že več kot 40 let. Tečaji so bili pred nekaj leti
preoblikovani v Nikodemove večere – po svetopisemskem Nikodemu, ki je ponoči
prihajal k Jezusu in želel odgovore o smislu bivanja, veri … (Jn 3, 1–12), (Sporočila
slovenskih škofij 2014, 60). Gre za izobraževanje, informiranje in dialog katoliških
laikov o aktualnih temah v Cerkvi, družbi ter življenju posameznikov.
V letu 1964 je mariborska škofija pripravila tečaj in duhovne vaje za katehete, ki
se ga je udeležilo 65 žensk in 3 moški, ki so prihajali tudi iz drugih dveh slovenskih
škofij. Izpopolnjevanje se je nadaljevalo v obliki dopisnega tečaja v okviru posebne
komisije pri Škofijskem pastoralnem svetu. Konec leta 1967 so bila objavljena Navodila
ordinariata za vzgojo, izobrazbo in delo katehetov, naslednje leto pa je izšla knjižica
Katehistinja – praktični napotki za oblikovanje. Imenovanega leta so del skrbi za svoje
izpopolnjevanje in povezavo prevzele katehistinje in kateheti s svojim Svetom
katehistinj. Za razliko od ljubljanske škofije so bile v mariborski škofiji v večini laiške
katehistinje (Katehetsko pastoralna šola – KPŠ 2008).
Leta 1969 je sprejel oddelek Teološke fakultete Univerze v Ljubljani Enota v
Mariboru pod svoje okrilje tudi štiriletni katehetski tečaj, ki je bil namenjen teološki in
katehetski izobrazbi katehistinj ter katehetov (KPŠ 2008).
V letu 1982 na 1983 je Teološka fakulteta – oddelek v Mariboru – sprejel pod
svoje okrilje triletni Teološko-pastoralni tečaj, kamor se je vpisalo 20 slušateljev,
naslednje leto 31, v letu 1984/85 pa kar 79 slušateljev. V letu 1986/87 je tečaj
obiskovalo 118 slušateljev, in sicer v Mariboru, Celju, Murski Soboti in Ravnah na
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Koroškem. Po vključitvi Teološke fakultete v Univerzo v Ljubljani, to je bilo leta 1992,
se je tečaj preimenoval v Katehetsko pastoralno šolo v okviru Škofije Maribor (Krajnc–
Vrečko 2009, 120), ki s strani države ni priznana in je ustanova Slovenske škofovske
konference ter deluje v okviru Pedagoško-katehetskega inštituta na Teološki fakulteti
Univerze v Ljubljani. Katehetsko pastoralna šola je namenjena izobraževanju odraslih,
vsem, ki imajo končano srednjo šolo.
Program izobraževanja je bil približno dve desetletji enak za vse tri slovenske
škofije, predavatelji v mariborski nadškofiji pa so v veliki večini predavatelji s Teološke
fakultete Univerze v Ljubljani – Enota v Mariboru (KPŠ 2008).
Slušatelji Katehetsko pastoralne šole so lahko na drugi stopnji v letu 2008/09
izbrali katehetsko ali biblično smer. V biblični smeri so lahko pridobili svetopisemsko
znanje in izkušnjo Božje besede, kar jim je omogočalo postopno sprejemanje
odgovornosti voditeljev bibličnih skupin. Najdemo pa tudi posameznike, ki so se študija
udeležili zaradi svoje lastne poglobitve v poznavanje Svetega pisma (KPŠ 2008).
Biblična smer je namenjena slušateljem, ki želijo spoznati ali poglobiti poznavanje
Svetega pisma. Nemalokrat se zgodi, da se pri branju svetopisemskih odlomkov
srečamo z vprašanji ali dvomom, kako odlomek razumeti in razlagati. Pri tem pomaga
slušateljem biblična smer, ki nudi smernice glede branja Svetega pisma. Nudi tudi
napotke oziroma metode dela s Svetim pismom z razlago nekaterih svetopisemskih
odlomkov.
Sodobnemu človeku je treba posredovati strokovno znanje in informacije, ki mu
bodo pomagale pri njegovem delovanju. Posameznika poleg potreb po strokovnem
znanju in izobraževanju vznemirjajo tudi bivanjska vprašanja: od kod prihajamo, kam
gremo, kdo je človek, kaj je smisel našega življenja. Na ta vprašanja lahko posameznik
dobi odgovore na področju filozofije in teologije (Pevec Rozman 2010, 22).
Katehetsko pastoralna šola je namenjena izobraževanju odraslih. Namenjena je
tistim, ki iščejo odgovore na življenjska vprašanja, in želijo pridobiti ali poglobiti
osnovno teološko, biblično, pedagoško ter katehetsko znanje. Na prvi stopnji študija
nudi osnove teoloških ved, na drugi stopnji se slušatelji usposabljajo za poslanstvo
katehetov ali voditelja bibličnih skupin. Prednost šole je, da slušateljem poleg strokovne
izobrazbe daje odgovore na življenjska vprašanja in jim pomaga pri duhovnem
oblikovanju, poglabljanju ter utrjevanju vere. Vsi, ki bi želeli bolj dejavno sodelovati ali
pa že sodelujejo v župnijah, in tisti, ki bi želeli pridobiti novo znanje ter duhovno
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spodbudo zase, za osebno rast, lahko to pridobijo v Katehetsko pastoralni šoli. Teološka
fakulteta izobražuje za podobne namene, vendar je njeno poslanstvo širše, saj ponuja
izobrazbo za poklic teologa. Katehetsko pastoralna šola izobražuje odrasle prostovoljce,
ki že imajo poklic ali so na poti pridobivanja poklica ter si želijo v prostem času
pomagati pri delu na župniji. Gre za izobraževanje prostovoljcev, ki so neprecenljivi
sodelavci in oblikovalci župnijskega življenja (Pevec Rozman 2010, 22).
Pridobivanje župnijskih sodelavcev je pomembno, pomembno pa je tudi, da so
ustrezno teološko izobraženi. Pomembno je tudi, da pastoralni sodelavci svoje znanje
izpopolnjujejo. Študij na KPŠ je dvostopenjski in traja štiri leta. Po uspešno končani
prvi stopnji prejmejo slušatelji spričevalo, ki je pogoj za nadaljevanje študija na drugi
stopnji. Študijski program vsebuje predavanja, praktične vaje, skupinsko delo in
seminarje za študijsko ter duhovno poglabljanje. Po vseh uspešno opravljenih
obveznostih in pozitivno ocenjeni zaključni nalogi prejmejo slušatelji KPŠ listino
diplome, ki lahko služi kot odskočna deska za pridobitev kanoničnega poslanstva, ki ga
posamezniku na predlog domačega duhovnika podeli krajevni škof (22). KPŠ, biblična
smer, je namenjena slušateljem, ki želijo spoznati ali poglobiti poznavanje Svetega
pisma. Nemalokrat se zgodi, da se pri branju svetopisemskih odlomkov srečamo z
vprašanji ali dvomom, kako odlomek razumeti in razlagati. Pri tem pomaga slušateljem
biblična smer, ki nudi smernice glede branja Svetega pisma. Nudi tudi napotke oziroma
metode dela s Svetim pismom z razlago nekaterih svetopisemskih odlomkov.
Število vpisanih slušateljev na tečaje ali v Katehetsko pastoralno šolo je bilo, od
začetka delovanja do danes, dokaj visoko, skoraj vsako leto okrog sto, študij pa jih je
končalo manj. Vsi se tudi niso vključili v pastoralno delo. Manj vpisov je bilo zaznati
od takrat, ko so se začeli laiki v večjem številu vpisovati v študij teologije na Teološki
fakulteti Univerze v Ljubljani (enopredmetni program) ali pa na Pedagoški fakulteti
Univerze v Mariboru (dvopredmetni študijski program teologije in še enega predmeta)
(23).
Katehetsko pastoralna šola, biblična smer, ima namen, da slušatelji pridobijo
tudi strokovno znanje za vodenje bibličnih skupin in veščine za pomoč pri vodenju
takšnih skupin. S tem so strokovno usposobljeni, da lahko priskočijo na pomoč
župnikom in redovnikom pri vodenju bibličnih skupin. Imajo tudi možnost, da
ustanovijo biblično skupino v občestvih, kjer biblične skupine še ni (KPŠ 2012).

194

V Katehetsko pastoralni šoli gre za izvajanje programov za versko
izobraževanje, pastoralno usposabljanje, torej za celostno oblikovanje kristjanov, ki
imajo željo po tem. Za uresničitev teh želja so oblikovani programi, ki se izvajajo v
vseh škofijah (KPŠ 2012).
Za laike je na voljo izobraževanje na prvostopenjskem programu Teološke in
religijske študije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in v Enoti v Mariboru, kjer
diplomant pridobi temeljno znanje s področij krščanstva, drugih religijskih verovanj,
kulturne zgodovine in etike. Usposobi se za znanstveno, teoretično-kritično in
metodološko ustrezno obravnavo omenjenih tem. Diplomant lahko študij nadaljuje na
drugostopenjskem programu Religiologije in etike, na zakonskih in družinskih študijah
ali pa z vstopom v četrti letnik enovitega magistrskega študija teologije. Zaposljiv je na
področju verske dejavnosti kot referent pastoralnih dejavnosti (Teološka fakulteta
Univerze v Ljubljani, 2014).
Laiki imajo možnost izobraževanja tudi na Socialni akademiji (Socialna
akademija, 2013), v Slovenski šoli za animatorje s tremi stopnjami (Slovenska šola za
animatorje, 2013), pa tudi na občasnih izobraževanjih v obliki predavanj in tečajev
(Nadškofija Ljubljana, Tajništvo pastoralne službe, 2014). V Ljubljani se že nekaj let
prireja pastoralni tečaj za laike (Nadškofija Ljubljana, Urad za družino, 2014). V okviru
Škofijskih uradov za laike je dana posebna pozornost obštudijskemu oblikovanju laiških
študentov teologije, še posebej tistih, ki nameravajo delati v okviru cerkvenih ustanov.
Pozornost je usmerjena tudi k izobraževanju tajnikov, župnijskih pastoralnih svetov in
sodelavcev v družinski pastorali (Kvaternik 2009). Izobraževanje laikov omogoča
župniku, da ima vedno bolj strokovno usposobljene sodelavce, ki so mu lahko v pomoč
pri delu.
Skrb za pedagoški čut in za izobraževanje pedagoških delavcev, ki delujejo na
pastoralnem ter tudi na širšem edukativnem področju, ostaja tudi danes eno izmed
primarnih poslanstev. Poleg osnovnega teološkega izobraževanja je katehetskooznanjevalna dejavnost vključena v temeljni program Teološke fakultete Univerze v
Ljubljani. Izvajamo program za izpopolnjevanje – geštalt pedagogika. O geštalt
pedagogiki smo spregovorili že v prvem poglavju. Gre za celostno pedagogiko, ki kot
temeljno »metodo« uporablja kreativne medije, od risanja in kiparjenja do dela s
telesom in z glasom. Navezuje se na izročilo humanistične psihologije in postaja
pomemben dejavnik na polju pedagoško-psihološkega dela ter svetovalnega spremljanja
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v okviru formalnih in neformalnih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Kot celostna
pedagogika je kompatibilna z integrativno in inkluzivno pedagogiko ter temelji na
biografskem in izkustvenem učenju, ki poteka vse življenje. Upošteva evropsko
tradicijo in črpa temeljna idejna izhodišča iz judovsko-grškega in krščanskega izročila,
kar pomeni, da integrira v pedagoško teorijo ter prakso tudi duhovno-religiozno
dimenzijo življenja in učenja. Leta 2004 mednarodno patentirana smer geštalt
pedagogika temelji na biblični antropologiji in krščanski tradiciji ter je last Alberta
Höferja oziroma AHG – Albert Höfer Gesellschaft, v različnih izpeljavah pa jo na
visokošolskih ustanovah že izvajajo v Avstriji, Nemčiji, Švici, Luksemburgu in na
Slovaškem. Izobraževanje poteka v sodelovanju in pod vodstvom mednarodnih
znanstvenih ter strokovnih združenj – ARGE (Arbeitsgemeinschaft für Gestaltpädgoik
und Seelsorge) in AHG (Albert Höfer Gesellschaft).42
Laikom je pastorala namenjena v okviru Pastoralne službe v Nadškofiji Maribor
Urad za laike (2006), ki nudi možnost, da smo prek njega povezani z nadškofijo, ki s
pomočjo imenovanega Urada za laike izraža podporo in skrb do vprašanj laikov. V
vzgojno-izobraževalnem procesu je pomemben dialog. Zato na spletni strani Urada za
laike najdemo: Katoliške šole in univerze obiskujejo slušatelji, ki niso kristjani in
verniki. Katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove ponujajo vsakomur vzgojni pristop,
ki je usmerjen v celostni razvoj slušatelja in je v skladu s pravico vsakogar do vedenja
in znanja. Poklicane so, da vsakomur enako, v spoštovanju svobode vsakogar in metod,
ki so lastne izobraževalnemu okolju, ponudijo krščanski pristop, to je Jezusa Kristusa
kot smisel življenja. Spremembe v svetu so privedle do širjenja multikulturne družbe,
kar daje smernice tistim, ki delajo na šolskem in univerzitetnem področju, da se
vključujejo v vzgojne programe soočanja in dialoga, s pogumno in ustvarjalno zvestobo,
ki zna voditi v srečanje med katoliško identiteto in različnimi idejami ljudi v
multikulturni družbi (Frančišek 2014). Voditelji v vzgojno-izobraževalnem procesu
lahko ohranjajo svojo profesionalnost na visoki ravni, vero in moč duhovne motivacije s
permanentnim izobraževanjem v okviru trajnih oblik, raznih tečajev ter izpopolnjevanj,
pa tudi duhovnih vaj za učitelje. S tem so motivirani, da usmerjajo k evangeliju na
področju vzgoje in izobraževanja, znanosti ter kulture. Tudi voditelji bibličnih skupin
odraslih motivirajo udeležence z dialogom, na kar se bomo osredotočili v sedmem
poglavju.
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Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015.
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Motivacijske sestavine, kot so interesi, vedenje, samopodoba, cilji, zunanje
spodbude in vrednote, vplivajo na izobraževalni proces, da se začne delovanje, in na
usmerjenost do zastavljenega cilja (Juriševič 2006). Motivacijsko delovanje ima vir v
notranjem dogajanju posameznika, torej je že motiviran. Z raznimi motivacijskimi
spodbudami pa lahko voditelji bibličnih skupin odraslih med izobraževanjem
motivacijo, ki jo posameznik že ima, negujejo, ozaveščajo, krepijo in motivirajo.
Predvidevamo, da se voditelji bibličnih skupin odraslih zavedajo, da niso
predavatelji. Gre za dialog med voditeljem in udeleženci, za iskanje besed in povedi, ki
so jim dopustili, da so se jih dotaknile. Iščejo pomen simbolike nekoč in v sedanjem
času. Pri poteku dialoga v skupini je na prvih srečanjih bolj aktiven voditelj, kasneje pa
postanejo aktivnejši udeleženci bibličnih skupin. To bomo raziskali v študiji primera,
pri bibličnih skupinah odraslih v Nadškofiji Maribor.

6.6.1 Voditelj biblične skupine
Voditelj biblične skupine je lahko tisti, ki si prizadeva za pozitivno ozračje v
skupini. Udeležence skupine motivira, da izmenjujejo svoja mnenja in izkušnje. Razvija
duh skupinskega dela, presoja nadarjenost in osebnosti posameznih udeležencev ter jih
usmerja k skupnemu cilju (Grün 2008, 14). Je tisti, ki obvlada dialog. Dober je pri
motiviranju, ohranjanju navdušenja, usklajevanju in povezovanju (Perše 2013, 89).
Katehet, kot voditelj, v biblični skupini motivira vse udeležence biblične skupine. Kot
voditelj daje besedo drugim in ne posega s svojim razmišljanjem. Ne pomaga pri
medsebojnem spoznavanju udeležencev skupine, ampak pomaga pri sprejetju vsakega
udeleženca skupine. Ko posamezniki začutimo, da smo sprejeti in da se naše mnenje
spoštuje, smo bolj spontani, kar je za nas ter za skupino pomembno. Gre za to, da se
skupina medsebojno sprejme. Voditelj je tisti, ki pomaga pri motiviranju in izražanju
osebnih zanimanj, saj večinoma govorimo na splošno. Velja pa, da v skupini obstajajo
različna mnenja, lahko bi rekli pluralizem, kar daje možnost notranjega dialoga v
življenju biblične skupine. Voditelj je torej tisti, ki skuša misli posameznih udeležencev
ovrednotiti. Pri tem lahko prihaja do zmot, kar je motivacija za razčiščevanje mnenj in
omogoča osebno rast udeležencev biblične skupine. Vsekakor velja, da se na napakah
učimo. Voditelj je potrpežljiv in motivira udeležence skupine, da bi sami odkrili
odgovore na vprašanja, ki so si jih zastavili. Nevarnost je, da bi voditelj dajal hitre
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odgovore, kar bi zaviralo osebno motivacijo in skupinsko raziskovanje (Likar 1979, 12).
Voditelj udeležencem biblične skupine prepusti, da sami presodijo, kako bodo
izpolnjevali načrt, saj s tem doseže, da udeleženci pridobivajo znanje, ki ga ne bi, če bi
presojali sami.
Voditelj udeležencev biblične skupine opravlja tudi naloge, kot so:
– določi cilj, ki naj bi ga udeleženci biblične skupine na srečanju dosegli,
– podpira izmenjavo mnenj udeležencev in njihovih izkušenj,
– pomaga udeležencem v skupini, da s svojo motivacijo pridejo do strnitve
svojih mnenj in vidikov,
– vodi razpravo in skrbi, da pridejo vsi do besede,
– skrbi, da se udeleženci biblične skupine ne oddaljujejo od teme,
– če je treba, pojasni mnenja, ki bi lahko povzročila nejasnosti,
– varuje celotno skupino, da ne zaide v čustvenost ali morda v agresivnost,
– na koncu srečanja naredi povzetek mnenj udeležencev biblične skupine in jih
seznani, koliko so se približali zastavljenemu cilju,
– na začetku prihodnjega srečanja povzetek ponovi. Dodajmo, da so nekateri
udeleženci bibličnih skupin lahko bolj molčeči, zato jih voditelj, s svojo strokovno
usposobljenostjo, motivira z direktnimi vprašanji, z obzirnim direktnim pozivom k
sodelovanju in s preusmerjanjem vprašanj (13). V bibličnih skupinah, v katerih smo
odrasli udeleženci, se voditelj uči biti voditelj biblične skupine, ko smo vsi učitelji in
hkrati vsi učenci. V takšni biblični skupini se dobro počutimo.
Vse, kar je malim skupinam postavljeno kot cilj, naj bi imel katehet – pastoralni
delavec, ki te skupine vodi. Te skupine naj bi bile žive, delovne, eklezialne in
katehetske (1). Torej, živijo iz tistega, zaradi česar so: iz oznanila. Dajejo viden
prispevek celotni skupnosti in imajo lastnosti Cerkve ter se zavedajo pripadnosti Cerkvi.
Ukvarjajo se s katehezo.
Voditelj biblične skupine odraslih, ki je s svojim delom začel kot pastoralni
asistent v župnijah Ravne na Koroškem in Mežica, je v pogovoru z župnikom predlagal,
da bi vodil biblično skupino. Po predlogu voditelja je župnik povabil na informativno
srečanje okrog 40 ljudi, za katere je predvidel, da bi se jim to zdelo zanimivo. Začeli so
z delovanjem biblične skupine odraslih. Voditelj je pripravil dveletni program, petdeset
temeljnih odlomkov Stare in Nove zaveze po programu Večko in Krašovec. Skupino je
sestavljalo 15 ljudi, ki so se srečevali vsakih 14 dni. Po dveh letih so, na pobudo
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udeležencev skupine, s svojim delom nadaljevali in vstopajo v dvajseto leto delovanja.
Voditelj je v tem obdobju pripravil letne ali večletne programe. Prebrali so Markov
evangelij, spoznavali svetopisemske osebe, se seznanili z Jezusovimi prilikami in
čudeži, prebirali Pavlova pisma, knjigo Razodetja in nedeljske odlomke Božje besede.
Nekateri udeleženci biblične skupine se srečanj udeležujejo že od začetka ustanovitve
skupine, drugi so prišli pozneje, tretji so odšli. Pri tem pa ostaja število udeležencev
nespremenjeno. Po enoletnem delovanju skupine je voditelj predlagal, da bi se kot
skupina udeležili duhovnih vaj v tišini. To jih je storilo osem, ki so nato s svojim
pričevanjem pritegnili še druge. Kot skupina vsakoletno preživljajo en konec tedna na
duhovnih vajah v tišini (Prikeržnik 2014, 6). Pri ustanavljanju biblične skupine je
voditelja vodilo osebno izkustvo, da Božja beseda nagovarja in je aktualna tudi danes.
Voditelj bibličnih skupin v Nadškofiji Maribor je v večini primerov župnik, o
čemer bomo spregovorili še v sedmem poglavju. V odnosih med laiki in kleriki se v
Cerkvi v Sloveniji, glede na nauk drugega vatikanskega koncila o temeljni krstni
enakosti vseh udov Cerkve (Pree 2001, 81), kaže klerikalnost v odnosih med kleriki ter
laiki, pri čemer izpostavimo, da je prisotnost kompetentnih laikov majhna, kjer pa so, so
večinoma za odgovorno razpravljanje in odločanje premalo izobraženi (Kvaternik
2012). S tem imajo laiki znotraj Cerkve premalo konkretnih možnosti za odločanje in za
sprejemanje posledic takega odločanja ter ne morejo dozoreti do tiste mere v
samostojne osebnosti, da bi kot kristjani in kot državljani odgovorno ter neobremenjeno
delovali v Cerkvi in v korist celotne družbe. Dozoreli naj bi do te mere (Valenčič 2010,
177), da bodo lahko sprejemali odgovornost za duhovno bogato prihodnost slovenske
Cerkve in naroda.
Glede na trenutne razmere v odnosih med laiki in kleriki nas je zanimala
pastoralna vizija novomašnikov in to, kako vidijo svoje pastoralno delo v župnijah.
Pokazalo se je, da novomašniki vidijo, da si župniki nakopičijo preveč dela. Pri tem se
premalo zavedajo, kakšno je življenje laikov. Pomembni se jim zdijo osebni odnosi,
med ljudmi in za osebno vero, temelječ na skupnosti. Na novo želijo osmisliti
tradicionalne navade. Župnik lahko katehezo prepusti usposobljenim laikom, ki so
dejavni v župnijah. Medtem ko verni in zgledni laiki vodijo katehezo in druga dela, za
katera so strokovno usposobljeni, se lahko župnik pripravlja na liturgijo in podeljevanje
zakramentov. S tem bi prišli do uresničevanja smernic drugega vatikanskega vesoljnega
cerkvenega zbora, ki nas usmerja k dejavnemu sodelovanju laikov. Župnik ostaja
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oznanjevalec Jezusa Kristusa, je zgled in motivator, ki navdušuje ljudi za krščanstvo.
Skrbi in neguje živ stik z ljudmi, ko je z njimi blizu, tudi s tistimi, ki ne vedo ničesar o
Bogu. Je tisti, ki nagovarja, prek ambona, veroučencev, osebnih srečanj, v župnišču,
prek obiskov po domovih. Gre za skupno gradnjo občestva, kjer ima vsak član občestva
svoje poslanstvo v župniji (Kvaternik 2013, 106–108). Uresničitev smernic drugega
vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora upošteva tudi krovni dokument Pridite in
poglejte, ki usmerja k dejavnemu delovanju laikov. Župniki naj bi »mnogovrstne
karizme laikov« skrbno negovali, zaupali naj bi jim »naloge v službi Cerkve« in jih
motivirali, »da se lotevajo del tudi na lastno pobudo« (D 9). Laiki bodo z dejavnim
delovanjem sprejemali svojo soodgovornost kot naslovljenci pastoralnega dela.
Delovanje laikov lahko spodbudimo s pastoralnimi načrti po župnijah. O pastoralnih
načrtih po župnijah smo spregovorili v četrtem poglavju.

6.6.2 Slovenski katehetski urad
Slovenski katehetski urad (SKU)43 je na svoji spletni strani objavil izdajo
priročnika Kateheza odraslih: nova spoznanja za stalni izziv v sklopu projekta, ki so ga
pri SKU začeli v duhu sklepov Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem. V prvem delu
priročnika nas trije članki uvajajo v delo z odraslimi. Prikažejo nam, kaj kateheza
odraslih sploh želi biti in zakaj jo v Cerkvi vedno bolj poudarjamo. Sledi nekaj
temeljnih psiholoških in krščanskih izhodišč za razumevanje odraslega človeka. V
tretjem članku najdemo razlago mistagoške kateheze, kot jo predstavlja Cesare Giraudo
v svojem delu Strmenje nad evharistijo, ki je liturgično-teološko-pastoralni priročnik. V
drugem delu priročnika Kateheza odraslih: nova spoznanja za stalni izziv so
pripravljeni osnutki za izvedbo štirih katehez za odrasle. Njihovo teoretično izhodišče
predstavlja omenjeno delo Strmenje nad evharistijo, zato bo priročnik težko uporabljati,
43

Slovenski katehetski urad je delovno telo Slovenske škofovske konference (SŠK) za področje kateheze.
Ustanovili so ga slovenski škofje z namenom, da bodo sami spoznali katehetske potrebe in da bodo na te
potrebe enotno odgovarjali z ustreznimi pastoralnimi ukrepi na celotnem slovenskem ozemlju. Slovenski
škofje dajejo SKU, ki se je prej imenoval Medškofijski katehetski svet, naslednje naloge: študij celotne
problematike katehetskega delovanja, predloge, spodbude, iniciative škofom za uspešno katehetsko delo;
skrb za izobraževanje katehistov in katehistinj; skrb za pripravo vseh pripomočkov, ki so potrebni za
enotno in uspešno katehezo v vseh slovenskih škofijah, je razvidno na spletni strani SKU (Slovenski
katehetski urad, 2012).
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ne da bi prej prebrali omenjeno delo. Obe deli tvorita celoto za kakovostno izvedbo
katehez za odrasle ob razlagi svete maše.
Urad za katehezo v Nadškofiji Maribor je nadaljeval s permanentnim
izobraževanjem laiških sodelavcev, še posebej zaposlenih asistentov in referentov za
katehetsko dejavnost po župnijah, tudi s pripravo gradiv ter smernic za katehezo.
Njihovo delovanje, poleg rednega osnovnošolskega verouka, vključuje še vodstvo
bibličnih skupin, mladinskih in molitvenih skupin, pripravo na katehumenat, vodstvo
pevskih zborov, pripravo in vodenje duhovnih vaj, počitniških dni, oratorijev ter
župnijskih slovesnosti. Mnogi sodelavci sodelujejo pri pripravi župnijskega lista in
pomagajo v župnijski pisarni, pri izvedbi lokalnih dejavnosti, krožkov, šmarnic …
(Štunf 2007, 102).
Izobraževanja katehetov in župnikov potekajo vsako leto na katehetskih
simpozijih, pri čemer gre za pogovor in skupni razmislek o katehetski dejavnosti
(Sporočila slovenskih škofij 2012, 43). Leta 2012 je potekal simpozij, na katerem so
spregovorili o pravičnem in ljubečem katehetu. Leta 2013 je katehetski simpozij v
Kančevcih potekal pod naslovom Izzvana kateheza in spodbujal k osebni veri voditelja,
pa tudi k vodenju drugih do osebne vere, k čemur usmerja tudi krovni dokument Pridite
in poglejte, ki smo ga predstavili v četrtem poglavju.

6.6.3 Pobuda SBG
Voditelj Slovenskega bibličnega gibanja (SBG)44 in voditelj bibličnih skupin,
Snežna Večko, ter odbor SBG sta v pismu za svetopisemsko nedeljo 2013 prikazala
nadaljnjo pot bibličnih skupin: »V pastoralnem načrtu Pridite in poglejte je Božji besedi
priznano osrednje mesto v življenju in delovanju Cerkve. V Slovenskem bibličnem
gibanju smo se osredotočili na alinejo: »Naš poseben cilj bo, da bi svetopisemske
skupine v prihodnjem desetletju postale vsaj toliko razširjene, kot so danes zakonske ali
molitvene,« (PIP 117). »V ta namen smo v letu 2013 pripravili vseslovensko srečanje,
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Leta 1993 je bilo ustanovljeno Slovensko bilbično gibanje, kot smo že omenili, s prvim vseslovenskim
srečanjem bibličnih skupin na Sveti gori pri Gorici in s potrditvijo Slovenske škofovske konference
(Slovensko biblično gibanje 1993).
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namenjeno voditeljem bibličnih skupin, kjer je stekla beseda o tem, kakšna naj bi bila
biblična skupina, kako se naj bi v njej delalo in kaj pričakujemo. Voditelji bibličnih
skupin so še vedno v večini duhovniki, po PIP-u pa je lahko tudi »teološko povprečno
izobražen voditelj«, zato spodbujamo laike, ki bi bili za to pripravljeni, da se lahko
strokovno izobrazijo, na biblični smeri, v Katehetsko pastoralni šoli. Pripravili smo tudi
srečanje bibličnih skupin po vseh škofijah. Takšno srečanje se je že dobro obneslo v
koprski škofiji in smo ga želeli razširiti tudi po drugih škofijah,« (SBG 2013).
Srečanja bibličnih skupin so organizirana na pobudo SBG vsako leto. Z njimi
želi SBG motivirati biblične skupine pri njihovem delu. Srečanje se začne z uvodno
molitvijo in s kratkim razmišljanjem o temi, ki je obravnavana na srečanju. Poglejmo
potek dekanijskega srečanja bibličnih skupin dekanije Dravograd, kjer je bila izbrana
tema o veri pod vidikom slišati, poslušati, poslušati drug drugega, biti slišan. Tema je
bila upodobljena tudi simbolično z valovi morja in ladjic, kar so uporabili udeleženci
srečanja pri svojem osebnem delu. Na valove so zapisovali nevarnosti, s katerimi se
srečujejo pri svoji veri. Na ladjicah so bili vidni odlomki Svetega pisma, ki so jim
predstavljali svetilnik v morju življenja. Vsak udeleženec je iz vidnih zapisov Božje
besede oblikoval molitev (Rupreht 2013, 14). Udeleženci so na srečanju delovali v štirih
skupinah. V vseh skupinah so bili pozorni, kaj bodo slišali, in na apostola Petra, ki se je
uril v poslušanju Jezusa. V prvi skupini – slišati – so se spraševali, kdo jim posreduje
Božjo besedo, ali jo slišijo direktno od Boga, kako na njih deluje Beseda, kaj pomeni
prisluhniti Božji besedi, zakaj naj poslušajo Jezusa. V drugi skupini – poslušati – so se
spraševali, kako se znajdejo med neverujočimi. Udeleženci srečanja v tretji skupini –
poslušati drug drugega – so razpravljali o svojih dvomih, kdaj imajo dvome, kaj
poslušajo, kaj slišijo, in o Jezusovem odgovoru na njihove dvome ter o svoji veri. V
četrti skupini – biti slišan – so se spraševali, kaj storijo za Boga in vero, kako naj
izpolnijo svoje poslanstvo, ali je hoja za Kristusom težka. V vseh štirih skupinah so se
udeleženci seznanili, kako lahko motivirajo za delo v njihovi biblični skupini.
V SBG ugotavljajo, »da PIP 117 obvezuje, da bomo pripravili gradiva za
biblične skupine, razdeljene v nekaj letnikov, a pri tem ni navedeno, kdo (Priloga 2, vpr.
18). Voditeljem bibličnih skupin je SBG posredoval naslove gradiva, ki ga že imamo v
slovenščini in jim je že na razpolago pri njihovem delu.« Gradivo, ki ga predlaga SBG,
na svoji spletni strani:
– Silvano Fausti, štiri knjige: razlage evangelijev in dveh Pavlovih pisem,
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– Rudi Koncilija, Katoliški dopisni svetopisemski tečaj,
– Klaus Einspieler, S Pavlom verovati,
– Jože Plevnik, knjiga o Pavlu, o evangelijih,
– Frederic Manns, Simfonija Besede,
– Jože Marketz, Janko Merkač, Klaus Eispieler, Sveto pismo – knjiga življenja,
– Snežna Večko, Metode dela s Svetim pismom,
– Klaus Einspieler, Štiri stopnje do vere iz poslušanja, zvočna kaseta,
– Klaus Einspieler, Šeststopenjski tečaj o Genezi – predavanja,
– Skripta biblicistov na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani,
– v nemščini: Mathias Krieg, Der Reiseführer zur Zürcher Bibel: Eine Reise
durch die Bibel,
– Klaus Einspieler priporoča, da prevedemo: Georg Fischer, Der Jakobsweg der
Bibel (Priloga 2, vpr. 18).
Dodajmo še:
– Martin Moser – Helene Rimmele, Življenje je srečanje,
– Anneliese Hecht, Zugänge zur Bibel: Methoden für Gruppen. Schnupperkurs.
Na spletni strani Cerkve na Koroškem smo zasledili, da sta teologa krške škofije
Klaus Einspieler in Michael Kapeller uresničila misel o nastanku zgoščenke Naše srce
diha z ušesi. Zavestno sta se odločila za šolo poslušanja. Zgoščenka je razdeljena na
štiri korake, za vsak korak je primerna zgodba, instrumentalni vložek, odlomek iz
Svetega pisma, kratka meditacija in zaključek s psalmom. Zgoščenka poudarja pojma:
slišati in odkrivati. Zgodba nas vodi skozi vsakdan današnjega človeka in na drugi strani
po poti vere apostola Petra. Besedila krepita instrumenta flavta in orgle. Vsak korak
zaključuje psalm, ki vse, kar smo omenili, povezuje v molitev. Dimenzije poslušanja si
sledijo v štirih korakih: slišati, poslušati, poslušati drug drugega in biti slišan.
Zgoščenka je izšla v nemškem in slovenskem jeziku (Einspieler in Kapeller 2013).
Namenjena je ljudem, ki jim vera ni tuja, in vsem tistim, ki želijo razmišljati o
svoji veri, pa tudi tistim, ki se v Cerkvi ne počutijo kot doma. Zgodbe iz vsakdana
ponujajo izhodišče za razmišljanje o našem življenju, meditacija o slušni in verski poti
apostola Petra pa nam lahko pomaga na poti do osebne vere. Ko poslušamo Božjo
besedo, se v nas prebudi vera, ki nas vodi k skupnosti vernih. Poleg zgoščenke je
brošura, v kateri so zbrani predlogi za vodenje bibličnih skupin, ki so lahko v pomoč
voditelju pri njegovem delu.
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Predstavimo motivacijo iz Francije, prikateri gre za skupinsko delo z
upoštevanjem tistih udležencev bibličnih skupin, ki se izobražujejo tudi individualno.
Zbirka „Kateheza odraslih“45 Nacionalnega centra za verski pouk v Franciji, ki so jo
objavili približno sredi 80. let 20. stoletja kot pripomoček za voditelje skupin kateheze
odraslih, ki si želijo poglobiti vero posamično in v skupini. Gre za itinerarije, 46 ki v
skladnem procesu obsegajo več faz o isti temi ali isti problematiki, ki je povezana z
razumevanjem vere. Glavni cilj je seznanjanje odraslih z informacijami, ki motivirajo
zorenje vere. Prednostno sta obravnavani dejanje vere in prizadevanje, pa tudi
misijonska razsežnost. Motivacijo nudijo itinerariji, ko ne ponudijo dokončnih
odgovorov na vsa vprašanja, temveč pomagajo pri zorenju vere. Katehezo odraslih
ponudijo kot izziv in skušajo odgovarjati na potrebe današnjih ljudi. Itinerarij je za
človeško rast in rast vere globoko oseben, ni ga možno živeti izolirano. Avtorji se
obračajo na voditelje in posamezne bralce s poudarjanjem na občestveno razsežnost
dejanja vere ter bralce napotijo v njihovo okolje (Alberich in Binz 2003, 44–45).
Odrasli si odgovorno prizadevajo za lastno krščansko oblikovanje in odkrivajo pot
lastnega zorenja. Možnost je, da pospešujemo oblikovanje, usklajujemo čas in ritem
dela ter sami določamo kraj srečanj glede na aktivnosti.
„Modes d’emploi“ (način uporabe) katekizma za odrasle francoskih škofov je
namenjen, kot pravi spremno besedilo, h katekizmu za odrasle, kar pa niso komentarji,
ampak „skrinjice s pripomočki“, kjer lahko voditelji in posamezni udeleženci bibličnih
skupin najdejo metodične napotke za sestavo itinerarija, pa tudi za bolj motivacijsko ter
uspešno preučevanje katekizma. V prvih dvajsetih poglavjih, v prvem delu, najdemo
koristne informacije o izvirnosti učenja odraslega človeka, o skupinskem načinu dela ali
pa o medsebojnem sodelovanju pri oblikovanju poti. Drugi del daje petdeset predlogov
za srečanja z nasveti za uresničevanje natančno določenih srečanj, ki zaporedno
povezujejo vsa poglavja katekizma (48–49). Francoski katekizem lahko nadomestimo
tudi z drugim delom, ki obravnava temo, ki nas zanima.
V Franciji v današnjem času delujejo male skupine, ki se povezujejo v francosko
Cerkev. Na ta način so se francoski škofje uprli sekularizaciji in so bili pri tem uspešni
45

Globalna predstavitev projekta te zbirke se navdihuje predvsem pri »Cahier des charges«, ki so jo
napisali razni avtorji (Alberich, Emilio in Binz Ambroise 2003, 44).
46
Itinerariji so sad prakse in so namenjeni praksi. Preden so bili objavljeni, so bili že preizkušeni in
potrjeni. V mejah mogočega daje zbirka prednost skupini avtorjev, ki se zatekajo k izvedencem, da bi
odgovorili na zahteve bolj tehtnega in utemeljenega razmišljanja (Alberich, Emilio in Binz Ambroise
2003, 45).

204

(Ramovš 2012). Spoznali so, da lahko kakovostno zadovoljujejo svoje potrebe v malih
skupinah in s tem osebnostno rastejo.
V nadaljevanju smo opravili študijo primera na primeru Nadškofije Maribor, pri
čemer so nas zanimale potrebe, motivacija in doseganje ciljev v malih bibličnih
skupinah.
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7. ŠTUDIJA PRIMERA

Študijo primera smo opravili v Nadškofiji Maribor,47 pri čemer smo se
osredotočili na udeležence in voditelje bibličnih skupin odraslih. Poleg potreb sta nas
zanimali njihova osebna rast v veri in notranja motivacija. Nanju smo usmerili
pozornost, ker si je PIP 117 postavil za cilj, »da bi svetopisemske skupine v prihodnjem
desetletju postale vsaj toliko razširjene, kot so danes zakonske ali molitvene«. O tem
smo spregovorili že v četrtem poglavju.
»Biblične skupine so vredne posebne pozornosti, saj se v njih prav manjše
skupine odraslih zainteresiranih vernikov lahko poglobljeno in molitveno srečujejo z
Božjo besedo in pritegujejo še druge,« (Peklaj 2013, 192).
V bibličnih skupinah si prizadevamo, »da branje ne ostaja zgolj na strokovnoraziskovalni ravni ali zgolj na ravni razpravljanja, temveč da Sveto pismo vedno bolj
postaja tudi knjiga naših življenjskih izkušenj,« (Matjaž 2010).
O delovanju bibličnih skupin v letu 2012 so pastoralne službe posameznih škofij
posredovale naslednje statistične podatke:
– škofija Celje: 18 bibličnih skupin v 112 župnijah (16 % župnij),
– škofija Koper: 37 bibličnih skupin v 189 župnijah (20 % župnij),
– nadškofija Ljubljana: 110 bibličnih skupin v 233 župnijah (47 % župnij),
– nadškofija Maribor: 21 bibličnih skupin v 143 župnijah (15 % župnij),
– škofija Murska Sobota: 11 bibličnih skupin v 36 župnijah (31 % župnij),
– škofija Novo mesto: 11 bibličnih skupin v 71 župnijah (15 % župnij), (192).

47

Nadškofija Maribor je bila umeščena 7. aprila 2006 iz nekdanje lavantinske škofije, ki je bila
ustanovljena leta 1228 in je na začetku obsegala območje v okolici Šentandraža v Labotski dolini,
današnji avstrijski Koroški. Sedež lavantinske škofije je leta 1859 škof Anton Martin Slomšek prenesel v
Maribor. Škofija je bila leta 1962 preimenovana v Škofijo Maribor in je združevala 290 župnij. Z
umestitvijo v letu 2006 ima Nadškofija Maribor dva sufragana: škofiji v Celju in Murski Soboti, s čimer
smo dobili Mariborsko cerkveno pokrajino oziroma metropolijo (Debevec 2006).
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Iz danih podatkov je razvidno, da je imelo leta 2012 biblično skupino nekaj več
kot četrtina župnij v Sloveniji (26 %), največ v Nadškofiji Ljubljana in najmanj v
Nadškofiji Maribor. Pri tem so zajete biblične skupine, ki delujejo v podeželskih,
primestnih in mestnih župnijah.
V Nadškofiji Maribor je bilo leta 2007 kar 38 bibličnih skupin, leta 2010 pa le še
21. Nasprotno pa imamo za Škofijo Koper vzpodbudnejše podatke, saj je v letu 2000
imela 30 bibličnih skupin, leta 2005 že 35, leta 2012 pa 37 bibličnih skupin (192).
Po primerjavi števila bibličnih skupin s številom zakonskih skupin je bilo v
Sloveniji leta 2012 bibličnih skupin 208, zakonskih skupin pa okrog 340. Zakonske
skupine prinašajo vzorec dela z odraslimi v majhnih skupinah in so v letu 2012 delovale
v skoraj polovici župnij (43 %).
Preidimo na primerjavo bibličnih skupin z zakonskimi in molitvenimi, na
podlagi raziskave v ljubljanski nadškofiji, po podatkih iz leta 2006/07, ki je lahko
pokazatelj za ves slovenski prostor (Perše 2010, 251).
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Z grafa je razvidno, da so biblične skupine v slabih dveh petinah župnij (37 %),
molitvene skupine v dveh tretjinah župnij (64 %), zakonske skupine v dveh petinah
župnij (41 %).
V bibličnih skupinah odraslih vidimo antropološko zakonitost združevanja ljudi
kot notranjo potrebo, ko se zanimajo za Sveto pismo, se vanj poglabljajo in preobračajo
ter želijo biti poučeni. O tem se želimo prepričati v raziskavi reprezentativnega vzorca
bibličnih skupin odraslih.

7.1 Čas poteka in vsebina raziskave
Po spoznanju različnih teoretičnih izhodišč in obravnav problematike potreb
odraslih po religioznem izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor
smo s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika ugotavljali empirično pojavnost ter
značilnosti potreb. Raziskavo smo opravljali v decembru 2012, v letu 2013 in na
začetku leta 2014. Osredotočili smo se na potrebo odraslih v 29 bibličnih skupinah, ki
delujejo v 41 župnijah. Po statističnih podatkih o Cerkvi na Slovenskem za leto 2011 je
v Nadškofiji Maribor 84,8 % katoličanov, kar je največji odstotek v Sloveniji. Zanimale
so nas biblične skupine, ki delujejo v Mariboru: Sveti (Sv.) Janez Krstnik; Sv. križ; Sv.
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Ciril in Metod Tezno; Sv. Magdalena, Sv. Janez Bosco, Radvanje, Sv. Marija mati
Cerkve Pobrežje; na Ravnah na Koroškem Sv. Egidij z župnijama Kotlje in Strojna; v
Mežici Sv. Jakob; v Pastoralni zvezi župnij Dravograd, kjer so prisotni udeleženci iz
šestih župnij: Dravograda, Črneč, Libelič, Ojstrice, Št. Janža pri Dravogradu, Sv. Petra
na Kronski gori; na Ptuju Sv. Peter in Pavel; na Hajdini Sv. Martin; v Vidmu pri Ptuju
Sv. Vid; v Slovenskih goricah Sv. Lenart; v Veliki Nedelji Sveta Trojica; v Slovenskih
goricah Sveta Trojica; na Destrniku Sveti Urban; v Hočah Sveti Jurij; v Pastoralni zvezi
župnij Slovenj Gradec, kjer so prisotni udeleženci štirih župnij: Slovenj Gradec,
Pameče, Sela in Stari trg; Sveti Dorotej Dornava; v Rušah Sveta Marija; Sv. Miklavž pri
Ormožu; na Kogu Sv. Bolfenk, pri Ormožu Sv. Tomaž; na Muti Sv. Marjeta
Antiohijska; v Zgornji Velki Marija Snežna; v Slovenskih goricah Sv. Ana; v Zrečah
Sv. Egidij; v Stranicah Sv. Lovrenc; v Gornji Sveti Kungoti Sv. Kunigunda. Gre za živ
proces, kajti biblične skupine se nenehno na novo ustanavljajo, ponekod tudi prekinejo
delovanje. V raziskavo smo vključili biblične skupine imenovanih župnij, pri katerih
smo opravili hospitacijo, kot je razvidno iz tabele.
Župnija
Sv. Janez Krstnik Maribor
Sv. Dorotej Dornava
Sv. Jurij Hoče
Sv. Marija Ruše
Sv. Urban Destrnik
Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Sv. Miklavž pri Ormožu
Sv. Trojica Velika Nedelja
Sv. Bolfenk na Kogu
Sv. Ciril in Metod Maribor Tezno
Sv. Tomaž pri Ormožu
Sv Jakob Limbuš
Sv. Magdalena Maribor
Sv. Marija mati Cerkve Maribor Pobrežje
Sv. Peter in Pavel Ptuj
Sv. Janez Bosko Maribor; Maribor Radvanje
Pastoralna zveza župnij Dravograd
Sv. Marjeta Antiohijska Muta
Sv. Vid Videm pri Ptuju
Sv. Egidij Ravne na Koroškem; Kotlje;
Strojna
Marija Snežna Zgornja Velka
Sv. Martin Hajdina
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Hospitacija
4. december 2012
7. januar 2013
25. januar 2013
4. februar 2013
19. februar 2013
3. marec 2013
7. marec 2013
7. april 2013
26. april 2013
17. maj 2013
27. maj 2013
4. junij 2013
11. junij 2013
24. junij 2013
4. september 2013
16. september 2013
26. september 2013
14. oktober 2013
29. oktober 2013
12. november 2013
25. november 2013
13. december 2013

Sv. Ana v Slovenskih goricah
Sv. Križ Maribor
Sv. Egidij Zreče; Sv. Lovrenc Stranice
Sv. Kunigunda Gornja sveta Kungota
Sv. Jakob v Mežici
Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec
Sv. Lenart v Slovenskih goricah

24. december 2013
13. januar 2014
25. januar 2014
5. februar 2014
28. februar 2014
6. marec 2014
14. april 2014

Pozorni smo bili na vpliv in spodbudo voditeljev bibličnih skupin k notranji
motivaciji posameznih udeležencev biblične skupine. V bibličnih skupinah, ki smo jih
navedli v tabeli, smo razdelili anonimne vprašalnike posameznim udeležencem v
skupini in njihovemu voditelju. Skupine smo izbrali zato, ker predstavljajo potrebe
odraslih po religioznem izobraževanju v mestnih, primestnih in podeželskih župnijah.

7.2 Opis bibličnih skupin, vključenih v raziskavo
V mestnih in podeželskih župnijah se udeleženci bibličnih skupin srečujejo
enkrat mesečno, ponekod tudi dvakrat. Nekateri so redni obiskovalci srečanj, drugi pa
se jih udeležujejo občasno. Biblične skupine delujejo različno dolgo. Biblična skupina
na Ravnah na Koroškem deluje že 20 let, v Dravogradu je bila na novo ustanovljena leta
2013, saj nekaj časa pred tem ni delovala. Srečanja bibličnih skupin se vršijo v
župniščih imenovanih skupin, pri Pastoralni zvezi župnij Dravograd v Dravogradu, pri
Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec v Slovenj Gradcu. Na Ravnah na Koroškem se
srečujejo udeleženci biblične skupine iz župnij Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojne.
Srečanja biblične skupine v Zrečah se udeležujejo udeleženci iz Zreč in Stranic.
Biblične skupine in njihovi voditelji predstavljajo specifičen vzorec bibličnih skupin v
Nadškofiji Maribor. Iz raziskave je razvidno, da razlike med mestnimi in podeželskimi
župnijami izginjajo. Na podeželskih župnijah je nekoliko večje sprejemanje krščanskih
življenjskih norm. Pri mestnih župnijah je učinek nasproten.
Biblične skupine so bile ustanovljene z namenom, da bi v njih sodelovali vsi, ki
so bili motivirani, ne glede na starost in izobrazbo. Delujejo na način, da se izogibajo
težkim teološkim razpravam. V odlomkih Svetega pisma iščejo smisel, ki ga ne najdejo
v svojem vsakdanjem življenju. Prihajalo je do problemov, ko so posamezni udeleženci
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v bibličnih skupinah različno razumeli obravnavano biblično besedilo. V večini
primerov se je pokazalo, da so pozabili na kraj in čas nastanka besedila.
V biblično skupino je udeležence povabil voditelj skupine. Voditelji skupin so v
večini duhovniki. Udeleženci bibličnih skupin so povabili svoje prijatelje in znance, da
se jim pridružijo.
Opazili smo, da je prostor, kjer so se srečevali ob prebiranju Svetega pisma,
temu primerno urejen. Prižgano so imeli svečo, ki je bila postavljena na mizi, ob kateri
so se zbrali. Prižgana sveča jih je spominjala na Kristusa, kajti: »Bil je prava luč, ki
prihaja na svet in razsvetljuje vsakega človeka,« (Jn 1, 9). Ob sveči je bilo Sveto pismo,
odprto na strani, kjer je bil odlomek, ki so ga prebrali. Sveto pismo je bilo v posebnem
ovitku, ki so ga skupine same oblikovale. Odločitev vseh udeležencev posamezne
biblične skupine je bila, kaj so upodobili na ovitku, s čimer so želeli pokazati, kaj jim
pomeni Božja beseda.
Vsak udeleženec v bibličnih skupinah in njihov voditelj so imeli svoje Sveto
pismo. Srečanje so v vseh bibličnih skupinah začeli z molitvijo, ki jim je pomenila
dialog z Bogom in rast v veri.
Sledila sta branje in poslušanje Božje besede. Ponekod odlomek ni bil
napovedan, in sicer z namenom, da bi udeleženci poslušali. Opozoriti je treba, da bi
lahko udeleženci tiho brali skupaj z bralcem odlomka in s tem ne bi pozorno poslušali.
Nato je vsak posamezni udeleženec izpostavil vprašanje ali misel iz prebranega
odlomka. Drugje je voditelj udeležencem skupine posredoval seznam odlomkov za
celoletno srečanje in s časovno opredelitvijo, in sicer z namenom, da udeleženci skupine
preberejo odlomek že doma ter oblikujejo vprašanja, ki so jih zanimala. Imeli so
motivacijo, da razmišljajo o prebranem odlomku, ki so ga na skupnem srečanju še
enkrat prebrali in nato so začeli z razpravo. Odrasli se sprašujejo o smislu bivanja.
Želijo vedeti odgovore, ki jih daje krščanska vera o našem bivanju. Vedno znova se jim
porajajo vprašanja, ki jim dajejo motivacijo za iskanje odgovorov. Pri tem gre za njihov
lastni cilj oziroma za uresničitev njihove sreče.
Biblične skupine, ki so bile na začetku svojega delovanja, so izbrale lažja
besedila. Odločile so se za besedila določene knjige Svetega pisma ali večjega odlomka
v celoti. Druge, ki so delovale že več kot dve leti, so izbirale besedila po temah, kot je
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vstajenje, Cerkev v Novi zavezi, trpljenje, sprava … Bile so tudi biblične skupine, ki so
obravnavale besedilo glede na razporeditev beril v lekcionarju in glede na nedeljsko
bogoslužje. Pri teh skupinah je prihajalo do problemov s časom. Potrebno je bilo, da so
se udeleženci odločili za besedilo iz Stare zaveze ali pa za evangelij.
Udeleženci bibličnih skupin so si v medsebojnem dialogu odgovorili na
postavljena vprašanja in izrečene misli. V pomoč jim je bil voditelj biblične skupine, ki
jih je usmerjal pri oblikovanju odgovorov. V nekaterih skupinah je voditelj zastavil
dodatna vprašanja in podvprašanja, ki so bila povezana z besedilom oziroma s temo
srečanja. V razpravi so udeleženci bibličnih skupin odkrivali, kaj jim želi besedilo
povedati. V večini primerov so se strinjali glede bistvene izpovedi besedila. Nemalokrat
se je pojavilo nerazumevanje nekaterih svetopisemskih izjav ob pozornem branju
besedila. Nujno je bilo, da so se o tem pogovorili. Spoznavali so, da lahko besedila
razumejo takrat, ko upoštevajo podobne misli, ki so podane v drugih knjigah oziroma
odlomkih Svetega pisma. Besedila so prebudila premišljevanje udeležencev biblične
skupine. Voditelj je na srečanjih vedno usmerjal udeležence biblične skupine na
možnosti, ki jih daje Sveto pismo takrat, ko globlje iščejo v njem. Udeleženci so se s
prebranim besedilom strinjali ali pa tudi ne pri določenih svetopisemskih izjavah.
Povedali so, kar so trenutno začutili. Ugotavljali so, da jim je Božja beseda dostopna po
človeški besedi in po njihovem izkustvu. Vsak udeleženec v bibličnih skupinah je
izrazil svoje osebno stališče glede na prebrano besedilo. Spraševali so se tudi, kaj lahko
storijo sami ali pa morda kot skupina v svojem vsakdanjem življenju. Pri postavljanju
nalog in osebnih ciljev so bili v vseh bibličnih skupinah previdni, saj je šlo za
povezovanje in izvrševanje prebrane Božje besede z življenjem. Spoznavali so, da
potrebujejo spremembo oziroma spreobračanje, duhovno očiščevanje, zaupanje in vero.
Ob zaključku srečanja so udeleženci bibličnih skupin imeli skupno molitev, a ne
v vseh skupinah. V skupinah, v katerih so bili prisotni udeleženci, ki pojejo v cerkvenih
zborih, so zapeli. Udeleženci v bibličnih skupinah so se ob koncu srečanj pogovarjali
tudi o svojem vsakdanjem življenju in s tem podaljšali svoje druženje.
V bibličnih skupinah, ki smo jih zajeli v reprezentativnem vzorcu, so na začetku
delovanja voditelji opazili previdnost, prijaznost, tudi nezaupanje med udeleženci
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bibličnih skupin, kar je razvidno iz anketnih vprašalnikov za voditelje. Zaznali so tudi
nesoglasja v presojanju svetopisemskih besedil, saj vsako biblično skupino sestavljajo
udeleženci različnih značajev in izobrazb. Zgodilo se je tudi, da se udeleženec ni več
udeležil srečanja biblične skupine. Nasprotno je bilo v skupinah, po nekaj srečanjih, ko
niso bili več na začetku delovanja, saj je bilo čutiti povezanost in učinkovito doseganje
ciljev. Vsak udeleženec biblične skupine je bil spodbujen, da pove, kako se osebno
navezuje na Jezusa Kristusa in želi hoditi po njegovi poti. Ob različnih razlagah
svetopisemskih besedil, ki jih podajajo udeleženci bibličnih skupin, se vsakemu
udeležencu ob skupni analizi različnih izkustev odpirajo nove možnosti. Vedno bolj so
bili motivirani, da so približali svoj način življenja luči evangelija, zato se redno
udeležujejo srečanj.
Kot smo opazili, vlada v malih bibličnih skupinah prijetno vzdušje. Do izraza sta
prihajali strpnost in medsebojna podpora. Vsak udeleženec v bibličnih skupinah je bil
čustveno navezan na skupino, kar je omogočalo, da so bili udeleženci dostopni za misli,
razlage in pričevanje udeleženca. V malih bibličnih skupinah, kar biblične skupine so,
udeleženci čutijo, da so sprejeti in povezani med seboj.
Voditelji bibličnih skupin so vodili tudi po dve biblični skupini. V večini so
uporabljali dialog oziroma pot od nagovora k pogovoru. Zavedali so se, da Bog kliče
vsakega posameznika. Videli so nalogo, da pripravljajo pot, da bi posamezniki zaslišali
klic Boga in nanj odgovorili. Do tega so prišli z osebnim branjem in poglabljanjem v
Sveto pismo. V skupinskem branju v bibličnih skupinah je vsak udeleženec skupine delil
svoje izkustvo z ostalimi in je bil hkrati deležen njihovega izkustva. Šlo je za srečanje z
Božjo besedo v osebnem izkustvu posameznega udeleženca biblične skupine. Voditelji
so poskušali približati Božjo besedo v prijazni in udeležencem dostopni vsebini.
Posamezno svetopisemsko besedilo so približali udeležencem tako, da niso odkrivali
samo notranjega pomena besedila, ampak ga tudi živijo. Zmožnosti dojemanja, ki jo
poseduje udeleženec v biblični skupini, se je pridružila Božja beseda, ki je »živa in
dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in
mozga, ter presoja vzgibe in misli srca« (Heb 4, 12). Po začetni molitvi se voditelji
bibličnih skupin postavijo v Božjo navzočnost. Nato so se osredotočili na besedilo, ki ga
lahko določijo tudi na prejšnjem srečanju, da vsak udeleženec biblične skupine lahko
pride na srečanje po osebnem branju besedila. Besedilo lahko oblikujejo na več
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načinov. Včasih ga v celoti preberejo, lahko pa tudi po vlogah, če je možno glede na
besedilo. Možno je tudi, da je vsak udeleženec biblične skupine povabljen, da prebere
del besedila, ki ga je nagovoril. Pri tem se lahko zgodi, da je določen del besedila
prebran večkrat. Pokazalo se je, kako so si v mislih enaki, kaj sta njihovo upanje in
trpljenje. Vsak udeleženec je imel možnost, da spregovori o svojem izkustvu in čutenju.
S podeljevanjem osebnega izkustva je rastlo zaupanje med udeleženci bibličnih skupin
in voditeljem. Šlo je za svobodno odločitev, da udeleženci izrazijo svoje misli in
čutenje, za razumevanje ter spodbudo. Ob koncu srečanja bibličnih skupin je sledila
molitev, ki je del Božje besede, v katero se je biblična skupina poglabljala. Lahko pa je
to tudi ustaljena ali spontana molitev ali pesem. Voditelji so na željo udeležencev
biblične skupine posvetili še nekaj časa prijateljskemu pogovoru.
Vsekakor lahko voditelj poda na izbrani svetopisemski odlomek vprašanje, ki je
motivacija za udeležence v posameznih bibličnih skupinah. Udeleženci so poskušali na
vprašanje odgovoriti in izraziti svojo misel. Voditelj biblične skupine je predstavil
sklep. Takšen način je bil možen pri bibličnih skupinah, ki so delovale že nekaj časa,
torej ne na prvih srečanjih.
Voditelji bibličnih skupin so kot duhovniki prevzeli voditeljsko delo v nekaterih
bibličnih skupinah. Izpostavili so, da na srečanjih bibličnih skupin spoznavajo
posamezne udeležence in vzpostavijo medsebojno zaupanje. Opozorili so, da jim ob
vsem delu na župniji, žal, primanjkuje časa. Udeleženci bibličnih skupin, ki jih vodijo
duhovniki, so izpostavili, da jih duhovniki kot voditelji bibličnih skupin vodijo
zanesljivo, svobodno in iskreno. Vsi udeleženci imajo možnost, da povedo svoje
doživljanje Božje besede: kako se jih je dotaknila, kako jih je nagovorila v vsakdanjem
življenju. Povedali so tudi, če česa niso razumeli. Šlo je za obogatitev drug drugega.
Duhovniki so jih kot voditelji bibličnih skupin spremljali, usmerjali in podajali teološke
razlage ob določenih vprašanjih ter dilemah. V bibličnih skupinah, v katerih so voditelji
duhovniki, smo začutili medsebojno povezanost

med posameznimi udeleženci in

duhovnikom.
Redovnik, kot voditelj dveh bibličnih skupin, je izpostavil, da je Bog tisti, ki
čaka in ga vsa odstopanja ter stranpoti človeštva ne odvrnejo od njegove odrešenjske
drže, s katero želi človeka pripeljati k sebi. Na bibličnih skupinah je razlagal
svetopisemske odlomke udeležencem bibličnih skupin, nato pa so poskušali aktualizirati
svetopisemski odlomek in odgovoriti na življenjska vprašanja današnjega človeka.
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Osvetlili so ozadje določenega odlomka. Spraševali so se, kaj Božja beseda govori
vsakemu posameznemu udeležencu biblične skupine. Po tem so izpovedali, kaj jih je
nagovorilo, kaj jim beseda sporoča, kje so našli stik med svojim življenjem in Božjo
besedo. Po izpovedih se je vedno začutila povezanost udeležencev in voditelja bibličnih
skupin, pri čemer je postala skupnost prostor Božje besede, ki jih je nagovorila in v
katerem so se čutili povabljene. Podelitev izpovedi posameznih udeležencev biblične
skupine je privedla do oplemenitenja vseh navzočih, torej obdaritve vsakega
udeleženca.
V voditeljski praksi se imenovanemu voditelju zdijo dragoceni odlomki, ki
govorijo o spremljanju in odgovarjanju na človekova hrepenenja, kako posameznika
spreminja ter preoblikuje. Nagovarjajo ga odlomki, ki kličejo k Bogu: »O, da bi predrl
nebesa in stopil dol!« (Iz 63, 19). Takšen klic vere ga prevzame, pa tudi izraz popolne
predanosti: »Mi smo glina, ti naš podobar,« (64, 5). Vsekakor pa ga prevzamejo
odlomki, ki vzbujajo zaupanje: »Kdor bo stopil skozi mene, bo našel pašo in bo rešen
…« (Jn 10, 9). Voditelj je opozoril, da se v večini svetopisemskih besedil, ki govorijo o
človeku, kot stalna spremljevalka pokaže človekova nezvestoba, kar pa nima vpliva na
zvestobo Boga. Kljub temu pa je človek lahko tudi zvest, kar kaže s svojim načinom
življenja.
Voditelj v drugi biblični skupini je izpostavil, da voditelji bibličnih skupin niso
učitelji o veri, ampak kateheti. Zanj je pomenila motivacijo pri udeležencih biblične
skupine to, da se je svetopisemsko besedilo dotaknilo oziroma prizadelo udeležence in
njega samega. Skupaj so bili deležni trenutka, ko so začutili, da je Jezusova pot tudi
njihova pot. Voditelj je spoznal, da s svojo hojo za Kristusom lahko pričuje, kar ni
enako učenju učitelja.
Voditelj biblične skupine, ki ni duhovnik, ampak laik, je svojo strokovno
usposobljenost pridobil v že omenjeni Katehetsko pastoralni šoli, je pričevalec in
spodbujevalec živega občestva. Udeležence biblične skupine je poskušal motivirati, da
bi odkrili svoje lastne izkušnje, ki so podobne dogajanju v prebranem svetopisemskem
odlomku. Njegova motivacija za delo z odraslimi v biblični skupini je občutek, da lahko
s svojim vedenjem in z dejanji pomaga udeležencem skupine pri njihovem poglabljanju
v vero ter v duhovni rasti. Osrečuje ga življenje, ko lahko kot voditelj biblične skupine
nesebično in pristno osrečuje soljudi. Medsebojno podarjanje doživetij v skupini, ki so
povezana s problemi udeležencev, jim daje moč, da ne podležejo današnji sekularizaciji.
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Pri tem jim pomaga Božja beseda, ki je aktualna tudi danes in razgibana. Voditelj je
motiviral udeležence, da so usklajevali v sebi teorijo in prakso verskega življenja.
Usmerjal jih je k življenju z evangelijskim duhom, k spreminjanju kulture razmišljanja,
delovanja in odločanja. Ustvarjal je duha povezanosti v skupini s pristnim in z odprtim
dialogom ter vzgajal h kulturi dajanja in odprtosti do vseh. Pri delu v biblični skupini je
pogrešal priročnik za vodenje bibličnih skupin, kar bi mu olajšalo vodenje biblične
skupine.
V bibličnih skupinah so organizirali romanje v Jeruzalem, kjer je nastajala Božja
beseda. Spoznali so kraje, kjer so se dogajali dogodki, katerih opis imamo v Svetem
pismu. Začutili so del poti zgodovine, ki jo vodi Bog. Dežela s svojo naravno lepoto in
neposrednostjo ljudi je nagovorila udeležence skupin ter njihove voditelje. Udeležujejo
se tudi romanj k drugim bibličnim skupinam, s katerim jih povezuje Sveto pismo.
Biblične skupine so imele dekanijska srečanja bibličnih skupin, na katerih so
odkrivali bogastvo Božje besede in se pri sveti maši zahvalili za dar zorenja v bibličnih
skupinah. Udeleženci bibličnih skupin so se udeležili vseslovenskega srečanja
Slovenskega bibličnega gibanja, kjer so prisluhnili predavanju in ustvarjali v bibličnih
delavnicah. Njihovi voditelji so se v tem času posvetili seminarju za biblične
animatorje.

7.3 Metodološka izhodišča in predpostavke
7.3.1 Opis problema in namen raziskave
Namen raziskave je na primeru Nadškofije Maribor ugotoviti, kakšna je potreba
odraslih po religioznem izobraževanju, ki se kaže danes v luči večkulturne in versko
raznolike družbe. Namen vprašalnika, ki smo ga razdelili udeležencem bibličnih skupin,
ki smo jih zajeli v raziskavo, je bil uvideti motivacijo odraslih po religioznem
izobraževanju, kompetentnost, avtonomnost in povezanost udeležencev v skupini ter
njihovo zaupanje Bogu. Pri vprašalniku, ki smo ga razdelili voditeljem bibličnih skupin,
je namen uvideti motivacijo za zadovoljitev potreb po religioznem izobraževanju
odraslih v biblični skupini in tudi motivacijo voditeljev za vodenje skupine.
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Predvidevamo, da bomo dobili rezultate, ki bodo potrdili domnevo o cerkvenih
dokumentih, in sicer, da prikazujejo osrednjo vlogo kateheze odraslih, a pogrešamo
poglobljene smernice glede motivacije odraslih. Poskušali bomo potrditi domnevo, da
potreba odraslih po religioznem izobraževanju obstaja kljub sekularizaciji. Potreba
odraslih po religioznem izobraževanju v luči večkulturne in versko raznolike družbe je
danes prisotna v celotni družbi. Cerkveni dokumenti dajejo osrednjo vlogo katehezi
odraslih, a v njih premalokrat zasledimo napotke, kako dodatno spodbuditi notranjo
motivacijo odraslih po religioznem izobraževanju. Predvidevamo potrditev domneve, da
ni poglobljenih smernic za motivacijo odraslih, ki bi jih lahko uporabili pri katehezi
odraslih v bibličnih skupinah, kjer si prizadevamo, da branje Svetega pisma ne ostaja na
strokovno-raziskovalni ravni ali na ravni razpravljanja. Sveto pismo naj bi vedno bolj
postajalo knjiga naših življenjskih izkušenj. Lahko bi rekli, da potrebujemo cerkvene
dokumente, ki bodo usmerjali in spodbujali iskanje novih rešitev v približevanju
odraslim pri njihovi religiozni rasti. S tem bi pridobili še večje zanimanje odraslih, ki bi
svoje znanje posredovali mlajšim rodovom. Sekularizacija, ki je danes prisotna v vseh
sferah družbenega življenja, negativno vpliva na potrebo odraslih po religioznem
izobraževanju, a odrasli človek kljub temu hrepeni po duhovni razsežnosti.
Predvidevamo, da bomo dobili rezultate, ki bodo potrdili domnevo, da ima danes
sekularizacija vpliv na potrebo odraslih po religioznem izobraževanju, vendar pa je
človek še vedno odprt za nadaljnjo pot religioznega izobraževanja, pri čemer rastejo
tudi njegova merila. Da bi odgovorili na zastavljeno vprašanje o potrebi odraslih po
religioznem izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor, bomo s
pomočjo študije primera poskušali ugotoviti, kakšno spodbudo potrebujejo konkretni
odrasli za svojo religijsko rast, da bodo postali bogatejši v svoji duši in se bodo lahko
vklapljali v celotno družbo. Na koncu ostaja še vprašanje, ali je še vedno dovolj
motivacije, ki bi odrasle spodbujala k ljubezni do Boga, k življenju po veri in
sprejemanju drugega v njegovem lastnem verskem prepričanju − predvsem pa, ali je tak
način življenja danes motivacija tudi za boljše in bolj urejene medčloveške odnose v
pluralni družbi mariborske nadškofije.
Kot smo že nakazali na začetku poglavja, bomo odgovorili, kaj potrebujejo
odrasli v bibličnih skupinah, na katere smo se osredotočili v raziskavi, kako je z njihovo
notranjo motivacijo in osebno rastjo. Hkrati bomo pridobili odgovor, kje pridobivajo
spodbudo za svojo motiviranost in koliko k temu usmerjajo cerkveni dokumenti.
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7.3.2 Vrsta raziskave in metode zbiranja podatkov
V etnografski študiji primera smo uporabili manj standardizirane in strukturirane
oblike, deskriptivno ter kavzalno metodo, analitično in primerjalno metodo, metodo
izkoriščanja dokumentarnih virov, metodo intervjujev ter metodo opazovanja z
udeležbo. Empirične evidence smo zbirali tudi z odprtimi intervjuji, saj želimo dobiti
avtentične odgovore voditeljev, ki opravljajo katehezo odraslih, in avtentične odgovore
odraslih, ki obiskujejo katehezo odraslih. Kvalitativna metodologija študije primera je
zajemala odprto pojmovno mrežo, torej oblikovanje dobljenih odgovorov z odprtimi
možnostmi. Pri slušateljih kateheze odraslih smo uporabili vprašanja, s pomočjo katerih
smo poskušali izvedeti, kakšna je njihova motivacija za obiskovanje kateheze odraslih,
ali je njihova motivacija po večkratnem obisku kateheze večja, kot je bila na začetku, in
ali na njihov odnos do vere vpliva sekularizacija. Po dobljenih odgovorih smo postavili
tudi podvprašanja, ki so odvisna od tega, kako je posameznik odgovarjal. Pri voditeljih
nas je zanimalo predvsem to, ali so pri katehezi odraslih opazili večjo motiviranost
posameznikov po več obiskih kateheze, ali so pri slušateljih kateheze odraslih opazili
vpliv sekularizacije in kako si pri katehezi odraslih lahko pomagajo s cerkvenimi
dokumenti. Tudi njim smo postavili podvprašanja glede na dobljene odgovore, da smo
dobili čim bolj verodostojne podatke. Pri raziskavi smo uporabili tudi metodo
opazovanja. Predvidevali smo, da bomo potrdili domneve ob dobljenih rezultatih
odprtega intervjuja, pri katerem smo bili pozorni na problematične vidike. Odprti
intervju smo opravili na terenu med voditelji in odraslimi ljudmi, ki obiskujejo katehezo
odraslih v bibličnih skupinah v mariborski nadškofiji, nato pa smo opravili še
sekvenčno analizo, ki naj bi nas privedla do predvidene potrditve domneve, da je
potreba odraslih po religioznem izobraževanju prisotna kljub sekularizaciji. Dobljeno
gradivo smo kronološko, tematsko in sistematsko uredili ter ga analizirali. Izkustveno
gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, sestavljeno iz besednih opisov ali pripovedi,
smo obdelali in analizirali na besedni način, kar nam omogoča kvalitativna raziskava
(Mesec 1998, 26; Creswell 1998). Svoje rezultate bomo primerjali s podobnimi
domačimi in mednarodnimi študijami.
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7.3.3 Sestava in struktura vprašalnikov
Udeležencem bibličnih skupin v reprezentativnem vzorcu smo razdelili
vprašalnik, ki je vseboval 16 vprašanj, od katerih se 4 vprašanja členijo na
podvprašanja. Vprašalnik je razdeljen na sklope, pri čemer smo pozorni na: kdo je podal
spodbudo za obisk biblične skupine, doživljanje ob obisku biblične skupine, odločitev
za obisk skupine (želja po osebni rasti; iskanje smisla življenja in nehanja; želja po
medsebojnem druženju; lažje premagovanje težav; iskanje notranjega miru; želja po
dobri poučenosti), iskanje odgovorov na življenjska vprašanja v luči vere; porajanje
novih vprašanj ob odgovorih na verska vprašanja; delo v biblični skupini kot spodbuda
na poti samouresničitve; vznemirjanje in sprememba pogleda na svet ob udeležbi v
biblični skupini;

številčna velikost biblične skupine; spodbuda za obisk biblične

skupine (razmišljate pozitivno, verjamete vase, inspiracija za večji trud, zaupanje v
Boga); ali voditelj biblične skupine dodatno motivira za religiozno izobraževanje (z
dialogom, z zgledom, z izvirno metodo).
Komentarji so bili možni pri naslednjih vprašanjih: Ali vas je kdo spodbudil za
obisk biblične skupine? Kaj doživljate ob obisku biblične skupine? Ali vas iskanje
smisla življenja usmerja k Bogu? Ali iščete odgovore na življenjska vprašanja v luči
vere? Ali se vam ob odgovorih na verska vprašanja porajajo nova vprašanja? Ali v sebi
čutite preoblikovanje duhovnega življenja po izobraževanju v biblični skupini? Na
kakšen način? Ali vas na vaši poti samouresničitve spodbuja delo v biblični skupini? Ali
vas udeležba v biblični skupini vznemirja in povzroči pri vas spremembo pogleda na
svet? Ali vas Sveto pismo nagovarja in spodbuja k veri, duhovnemu poglabljanju ter
molitvi? Ali povabite svoje prijatelje v biblično skupino? Na kakšen način? Ali bi želeli
kaj spremeniti pri delu v biblični skupini? Vsi udeleženci bibličnih skupin, ki smo jih
zajeli v vzorcu, so podali kratke komentarje z eno do tremi povedmi. Po izpolnitvi
vprašalnika so lahko tudi ustno podali komentar na celoten vprašalnik.
Glede na odgovore v vprašalnikih bomo lahko potrdili ali ovrgli hipoteze o
motivaciji odraslih za religiozno izobraževanje v bibličnih skupinah. Hipoteze bomo
lahko potrdili, če bosta 2/3 vseh udeležencev odgovorili pritrdilno na izpostavljene
hipoteze. V nasprotnem primeru jih bomo ovrgli.
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Tudi voditeljem bibličnih skupin po reprezentativnem vzorcu smo razdelili
vprašalnik, ki je vseboval 21 vprašanj. Na vsa vprašanja so bili možni komentarji.
Pozorni bomo na odgovore naslednjih vprašanj: Ali lahko poveste, koliko ste stari in
koliko časa vodite biblično skupino odraslih? Kaj delate, vodite še kakšno drugo
skupino? Ali lahko opišete okolje, v katerem vodite biblično skupino odraslih? Kaj vas
je motiviralo za delo v biblični skupini odraslih? Kako vam uspeva vzpostaviti
zaupanje? Kaj je, po vaših izkušnjah, najboljša motivacija za zadovoljitev potreb po
religioznem izobraževanju v biblični skupini? Ali lahko kot vodja biblične skupine
odraslih izpostavite kakšno dobro lastnost udeležencev biblične skupine? Imate v
spominu kakšen poseben trenutek iz svoje voditeljske prakse? Kako spodbujate odrasle
udeležence biblične skupine, da se zanimajo za evangelij, ko iščejo spreobrnitev in
želijo spoznati Kristusa? Kako spodbujate odrasle udeležence bibličnih skupin, da po
spreobrnjenju hrepenijo po rasti v veri? Ali ste pri motivaciji udeležencev biblične
skupine pozorni tudi na svojo motiviranost? Bi kaj spremenili v današnji katehezi
odraslih? Kaj? Kaj vas najbolj moti pri delu odraslih v biblični skupini? S čim ste
najbolj zadovoljni pri delu z odraslimi v biblični skupini?
Glede na odgovore v vprašalnikih bomo lahko potrdili ali ovrgli hipoteze o
motivaciji odraslih za religiozno izobraževanje v bibličnih skupinah v luči voditeljev
bibličnih skupin. Hipoteze bomo lahko potrdili, če bosta 2/3 vseh voditeljev odgovorili
pritrdilno na izpostavljene hipoteze. V nasprotnem primeru jih bomo ovrgli.

7.3.4 Obdelava podatkov
Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom pri udeležencih in pri voditeljih
bibličnih skupin, smo statistično in kvalitativno obdelovali, kar bomo prikazali pri
preverjanju hipotez.

7.3.5 Hipoteze
Postavili smo pet hipotez, ki jih bomo z analizo podatkov, pridobljenih iz
raziskave, potrdili ali zavrnili. Hipoteze so naslednje:
Hipoteza 1: Predpostavljamo, da odrasli potrebujejo religiozno izobraževanje.
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Hipoteza 2: Naša hipoteza je, da odrasli osebnostno rastejo v veri.
Hipoteza 3: Predvidevamo, da se notranja motivacija odraslega človeka po
religioznem izobraževanju kaže v hoji za Kristusom.

Hipoteza 4: Predpostavljamo, da so potrebne bolj poglobljene smernice glede
motivacije odraslih po religioznem izobraževanju.

Hipoteza 5: Domnevamo, da kateheza odraslih vpliva na potrebe odraslih po
religioznem izobraževanju in jih spodbuja k notranji motivaciji.

7.4 Rezultati raziskave
7.4.1 Značilnosti analiziranega vzorca
V raziskavi je sodelovalo 200 odraslih oseb, od tega 80 odstotkov žensk.
Povprečna starost udeležencev v bibličnih skupinah našega reprezentativnega vzorca je
50 let, v razponu od 30 do 68 let.
Hkrati je v raziskavi sodelovalo 11 voditeljev bibličnih skupin odraslih.
Povprečna starost voditeljev je 50 let, v razponu od 45 do 65 let. Biblične skupine
odraslih vodijo nekateri že od samega nastanka bibličnih skupin, drugi, pri čemer
mislimo predvsem na laike, pa krajši čas. Voditelji so bili v večini župniki, v manjšini
laiki in redovniki.

7.4.2 Preverjanje hipotez
Hipoteze smo preverili glede na odgovore udeležencev in voditeljev reprezentativnega
vzorca bibličnih skupin v Nadškofiji Maribor, kar prikazujemo v grafih.
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Hipoteza 1: Predpostavljamo, da odrasli našega reprezentativnega vzorca potrebujejo
religiozno izobraževanje.
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Hipoteza je potrjena.
Odrasli se vključujejo v religiozno izobraževanje po lastni izbiri s
samomotivacijo, ker so prepričani, da potrebujejo znanje. Imajo konkretne in jasne cilje,
ki jih želijo doseči. Motivi so tisti, ki jih spodbujajo k izobraževanju in izvirajo iz potreb
posameznika, kot so želja po osebnostnem razvoju, iskanje smisla življenja, medsebojno
druženje, lažje premagovanje težav ter iskanje notranjega miru (Glasser 1998; Rizutto
1992; Alberich 2001; Deci in Ryan 2002; Kompan Erzar 2006; Lopert 2006; Zorec
2008; Stegu 2009; Feiner 2011; Fromm 2013). Odrasli se sprašujejo o smislu bivanja
(Frankl 2005). Želijo vedeti odgovore, ki jih daje krščanska vera o našem bivanju.
Vedno znova se jim porajajo vprašanja, ki jim dajejo motivacijo za iskanje odgovorov.
Pri tem gre za njihov lastni cilj oziroma za uresničitev njihove sreče. Udeleženci
dopolnjujejo doseženo znanje in želijo biti dobro poučeni.
Voditelji bibličnih skupin so kot dobro lastnost udeležencev bibličnih skupin
izpostavili, da se zavedajo svoje potrebe in se redno udeležujejo srečanj biblične
skupine, na katerih aktivno sodelujejo.
V raziskavi, ki smo jo izvedli, je voditelj biblične skupine v Mariboru izrazil:
»Srečanja ob Božji besedi so smerokaz in spremljevalec na moji poti, so sooblikovalec
življenja. Pogled na življenje skozi Besedo je oplemeniten z ljubeznijo, močjo, upanjem,
tolažbo, pogumom. Biti skupaj z brati in sestrami … Čutim, da smo si blizu in da vidimo
drug v drugem dobrega človeka. To je prijeten občutek pripadnosti naši skupini, pomoč
v osebnostnem zorenju. Prebiranje Besede same pa je vedno znova odkrivanje
Gospodove milosti, je stalnica, brez katere se človek popolnoma izgubi.«
Udeležencem bibličnih skupin našega reprezentativnega vzorca pomeni delo v
skupini biti bližje Božji besedi in jo globlje dojemati. Središče dogajanja je Jezus
Kristus, glavni razlagalec besedil pa Sveti Duh. Postala sta njihova prijatelja in
spremljevalca v življenju. Dajeta jim popolno gotovost, ljubezen in mir. Odprti so, da
svoje izkušnje in znanje podelijo z novimi udeleženci v biblični skupini. Iz tega je
razvidno, da odrasli zadovoljujejo potrebo po kompetentnosti, ko pridobivajo znanje in
izkušnje ter skušajo tako živeti v vsakdanjem življenju. Spoznanja in izkušnje delijo v
skupini drug z drugim in osebnostno rastejo. Tako zadovoljujejo potrebo po
povezanosti. S svobodno voljo so se samostojno odločili, da prisluhnejo razlagi Svetega
pisma.
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Udeleženec biblične skupine na Ptuju je zapisal: »Ponudila se je priložnost, da
prisluhnem razlagi Svetega pisma, ki je knjiga vseh knjig.«
Odrasli ljudje v življenju iščejo pravo pot. Udeleženci bibličnih skupin se
ravnajo po Božji volji, ki je zapisana v Svetem pismu. Čutijo potrebo po religioznem in
so motivirani za zadovoljevanje svoje univerzalne potrebe, kar so udeleženci potrdili v
svojih odgovorih v anketnem vprašalniku v 98 %.
Udeleženec biblične skupine iz Maribora je podal odgovor: »Za obisk biblične
skupine me je nagovorilo branje in poglabljanje Božje besede ter druženje s prijatelji.«
Z obiskovanjem biblične skupine udeleženci zadovoljujejo potrebo po avtonomnosti, ko
se bogatijo s skupno molitvijo in z deljenjem Božje besede. Potrebo po povezanosti je
izkazalo 95 % udeležencev.
Udeleženec biblične skupine odraslih na Ptuju je svoje doživljanje ob obisku
skupine izrazil tako: »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi
med njimi.«
V skupinskem branju v bibličnih skupinah je vsak udeleženec skupine delil svoje
izkustvo z ostalimi in je hkrati bil deležen njihovega izkustva. Šlo je za srečanje z Božjo
besedo v osebnem izkustvu posameznega udeleženca biblične skupine. Voditelji so
poskušali približati Božjo besedo v prijazni in udeležencem dostopni vsebini.
Posamezno svetopisemsko besedilo so približali udeležencem tako, da niso odkrivali
samo notranjega pomena besedila, ampak ga tudi živijo. Pokazalo se je, kako so si v
mislih enaki, kaj je njihovo upanje in trpljenje. Vsak udeleženec je imel možnost, da
spregovori o svojem izkustvu in čutenju. S podeljevanjem osebnega izkustva je rastlo
zaupanje med udeleženci bibličnih skupin in voditeljem. Šlo je za svobodno odločitev,
da udeleženci izrazijo svoje misli in čutenje, za razumevanje ter spodbudo.
Molitev, branje in razlaga Svetega pisma so jim omogočili, da so lahko
zadovoljevali svoje religiozne potrebe.
Hipotezo smo potrdili glede na odgovore udeležencev, kaj doživljajo ob obisku
biblične skupine, ko na življenjska vprašanja pridobivajo odgovore v luči vere.
V imenovani raziskavi je 88 % udeležencev začelo razmišljati pozitivno in so
začeli spoštovati samega sebe ter verjeti vase. Poraz daje inspiracijo za večji trud 75 %
udeležencem bibličnih skupin našega reprezentativnega vzorca. S svojim obiskovanjem
so udeleženci izkazali zaupanje Bogu, začutili Božjo bližino in osebno zadovoljstvo.
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Pri bibličnih skupinah, pri katerih smo izvedli raziskavo, so udeleženci izrazili
željo za izobraževanje na osnovi pričevanja in dialoga, kar so podali tudi voditelji
bibličnih skupin.
V raziskavi bibličnih skupin je 92 % udeležencev odgovorilo, da »jih je voditelj
skupine z dialogom dodatno motiviral za religiozno izobraževanje«.
V anketnem vprašalniku je 95 % udeležencev bibličnih skupin izjavilo, da »jih je
voditelj s svojim zgledom motiviral za religiozno izobraževanje«. Z voditeljevim
podajanjem religioznih vsebin z izvirnimi metodami lahko odrasli zadovoljujejo svoje
potrebe za religiozno izobraževanje.
V bibličnih skupinah našega reprezentativnega vzorca se je večina udeležencev
skupin izrekla za velikost biblične skupine, v kateri je do 15 članov. Tako odrasli lahko
poskrbijo za »svoj osebni razvoj, krepijo osebno vero in dobre odnose«. V današnji
družbi so prisotne potrebe odraslih za religiozno izobraževanje v manjših skupinah, v
katerih lahko odrasli kakovostno zadovoljujejo svoje potrebe in čutijo skupinsko
pripadnost.

Hipoteza 2: Naša hipoteza je, da odrasli v bibličnih skupinah osebnostno rastejo v veri.

Hipoteza je potrjena.
Odrasli ljudje iščejo smisel življenja, zorijo in osebnostno rastejo v veri. Po
izpovedih udeležencev in voditelja biblične skupine se je začutila povezanost med
njimi, ko je postala skupnost prostor Božje besede, ki jih je nagovorila, in ko so se čutili
povabljene. Podelitev izpovedi posameznih udeležencev biblične skupine je privedla do
oplemenitenja vseh navzočih, do obdaritve vsakega udeleženca. Spoznanja in izkušnje
so podelili v skupini drug z drugim ter osebnostno rastli. Udeleženci so potrdili osebno
rast v anketnem vprašalniku v 95 %. Udeleženec biblične skupine je povedal: »Sveto
pismo me nagovarja in spodbuja k veri, duhovnemu poglabljanju in molitvi. Izkustva, ki
jih imamo posamezni udeleženci in voditelj, so za nas dragocena, zato si jih izmenjamo.
Na ta način lahko spoznavamo, da je naše doživljanje, tudi težko, priložnost za osebno
rast.«
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Voditelj biblične skupine je izrazil: »Čutim, da smo si blizu in da vidimo drug v
drugem dobrega človeka. To je prijeten občutek pripadnosti naši skupini, pomoč v
osebnostnem zorenju.«
Biblične skupine so bile ustanovljene z namenom, da bi v njih sodelovali vsi, ki
so bili motivirani, ne glede na starost in izobrazbo. Delujejo na način, da se izogibajo
težkim teološkim razpravam. V odlomkih Svetega pisma iščejo smisel, ki ga ne najdejo
v svojem vsakdanjem življenju. Druge biblične skupine odraslih, ki so delovale že več
kot dve leti, so izbirale besedila po temah, kot so vstajenje, Cerkev v Novi zavezi,
trpljenje, sprava … Bile so tudi biblične skupine, ki so obravnavale besedilo glede na
razporeditev beril v lekcionarju, glede na nedeljsko bogoslužje. Pri teh skupinah je
prihajalo do problemov s časom. Nujno je bilo, da so se udeleženci odločili za besedilo
iz Stare zaveze ali pa za evangelij.
Voditelje bibličnih skupin še posebej motivira za delo v biblični skupini, ko
»opazijo osebno rast pri udeležencih skupine, kar lahko dosežejo z vzpostavitvijo
zaupanja, pri čemer pa se ne postavijo na isto raven z udeleženci skupine«. Zaupanje
lahko vzpostavi 90 % voditeljev, ko postopoma gradijo na odnosu z udeleženci
bibličnih skupin.
Udeleženec biblične skupine odraslih: »Na začetku je pot spoznanja in ne vere.
Zaupam v Boga s pomočjo pričevanja ljudi po veri in iz vere. Verjamem v možnost svoje
osebne rasti, kar mi omogoča napredek. Z močjo vere sem motiviran, da sprejmem
kritike in dvome, se z njimi soočim in dopolnim svoje znanje. V svoji duhovni rasti
hočem ponuditi samega sebe. Gre za ljubezen, ki se kaže v moji motiviranosti, v mojih
dejanjih. Prizadevam si za utrditev in poglobitev svoje vere in vedno znova iščem
rešitev za svojo rast v veri. Izberem si svojo pot, ko sem motiviran, da si z napori in
ljubeznijo utiram pot skozi, z lastnimi življenjskimi okoliščinami, proti cilju, ko
poskušam poistovetiti svoj jaz z Njim.«

Hipoteza 3: Predvidevamo, da se notranja motivacija odraslega človeka po religioznem
izobraževanju kaže v hoji za Kristusom.
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Hipoteza je potrjena.
Hipotezo smo potrdili glede na odgovore udeležencev, ki jih iskanje smisla
življenja usmerja k Bogu. Usmerjenost udeležencev skupin k Bogu prepoznajo voditelji
skupin iz dialoga z udeleženci, ko si podelijo svoja spoznanja in izkušnje.
Udeleženci v sebi čutijo preoblikovanje duhovnega življenja. Na poti njihove
samouresničitve (Maslow 1970; Fromm 2013) jih spodbuja delo v skupini. Udeležba v
biblični skupini jih vznemirja in povzroči spremembo pogleda na svet.
Tako udeleženci kot voditelji so želeli izobraževanje v župnišču, v prostoru, ki je
svetel, brez hrupa, kar so uresničili s prižgano svečo na mizi ter z odprtim Svetim
pismom, ki jih je spominjala na Kristusa. Okrog mize s svečo so bile postavljene mize,
za katerimi so sedeli udeleženci, vsak s svojim Svetim pismom. Voditelj je ob dialogu z
udeleženci biblične skupine krožil po prostoru.
Udeleženec biblične skupine na Hajdini je zapisal: »Naučim se nekaj novega,
odprejo se novi pogledi, spoznanja za življenje.« Biblična skupina na Hajdini se srečuje
ob branju bibličnega besedila, ki ga z župnikovo pomočjo poskušajo čim bolj doumeti
in povezati z življenjem. V polnosti poskušajo dojemati bistvo evangelija in uravnavati
svoje življenje. Čutijo, kako jih skupna razmišljanja povezujejo in opogumljajo za
naprej. Globlje lahko začutijo pomen in bistvo svetopisemskih odlomkov. Božja beseda
spreminja njihovo mišljenje in ravnanje. Odprti so za vse, ki želijo poglabljati znanje in
sporočilo Svetega pisma. Odrasli imajo notranjo potrebo, ko se sprašujejo o človekovem
smislu življenja in nehanja. S svobodno voljo in z ljubeznijo se odločijo Zanj: »Spadam
v generacijo, ki je dobila pomanjkljivo poznavanje Božje besede, zato želim to
pomanjkljivost zapolniti z obiskovanjem biblične skupine odraslih. Iz otroškega
poznavanja Svetega pisma sem začel postopoma prehajati v razumevanje posameznih
odlomkov, pa tudi do pomena za današnji čas. Želim napredovati v poznavanju,
spreobrnjenju in udejanjanju Božje besede, ki naj postane luč v mojem življenju.«
Religija lahko ponudi odgovor, kaj v življenju storiti, da prek izkušnje pridemo
do vere. Izkušnja neposrednega Božjega delovanja pelje udeležence v kontemplacijo.
Udeleženci vedo, da si ne morejo dati odgovora na različna religiozna vprašanja, zato
želijo izobraževanje. Ostajajo jim različna neodgovorjena vprašanja, kar jih lahko
motivira, da iščejo odgovore tudi na religioznem področju. Z religioznim dejanjem do
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Njega lahko odkrijejo Njega samega, z mislijo, ko si predočijo to, kar se v njihovem
temelju samoudejanjenja. Poskušajo spoznavati Njega in so motivirani.
Udeleženci bibličnih skupin imajo celovito vero, ko hodijo za Kristusom, in so
notranje motivirani za religiozno izobraževanje.
Voditelj biblične skupine je izpostavil, da voditelji bibličnih skupin niso učitelji
o veri, ampak kateheti. Zanj je pomenila »motivacija pri udeležencih biblične skupine,
da se jih je svetopisemsko besedilo dotaknilo oziroma prizadelo udeležence in njega
samega. Skupaj so bili deležni trenutka, ko so začutili, da je Jezusova pot tudi njihova
pot«. Voditelj je spoznal, da »s svojo hojo za Kristusom lahko pričuje, kar ni enako
učenju učitelja«.
Udeležencem biblične skupine pomeni delo v skupini: »biti bližje Božji besedi in
jo globlje dojemati. Središče dogajanja je Jezus Kristus, glavni razlagalec besedil pa
Sveti Duh«. Postala sta njihova prijatelja in spremljevalca v življenju. Dajeta jim
popolno gotovost, ljubezen in mir. Odprti so, da svoje izkušnje in znanje podelijo z
novimi udeleženci v biblični skupini. Iz tega je razvidno, da odrasli zadovoljujejo
potrebo po kompetentnosti (Deci in Ryan 2002), ko pridobivajo znanje in izkušnje ter
skušajo tako živeti v vsakdanjem življenju.
Danes odrasli potrebujejo poglobitev in utrditev osebne vere. K temu jih vodi
notranja motivacija, da prepoznajo ljubezen, ki jo izkazuje Bog. To omogoča
udeležencem bibličnih skupin izobraževanje. V raziskavi so udeleženci odgovorili, »da
z izobraževanjem zadovoljujejo svoje potrebe in hkrati osebnostno rastejo«. Udeleženec
je povedal: »Skupina mi veliko pomeni, saj se med seboj bogatimo vsak s svojim
pogledom, ki ga prikažemo pri posameznih odlomkih iz Svetega pisma. Udeleženci
spoznavamo, da smo potrebni poglabljanja, znanja in spreobrnjenja. Slišano in doživeto
želimo živeti na svoji poti za Jezusom.«
Odrasli ljudje iščejo smisel življenja, zorijo, osebnostno rastejo in v
življenju iščejo pravo pot. Udeleženci bibličnih skupin imajo celovito vero, hodijo za
Kristusom in se ravnajo po Božji volji, ki je zapisana v Svetem pismu. Pri bibličnih
skupinah, v katerih smo izvedli raziskavo, so vsi udeleženci raziskave izrazili željo za
izobraževanje na osnovi pričevanja in dialoga, kar smo že omenili. Vzpostavili so
osebni stik z Jezusom tako, da v skupini molijo, se pogovarjajo z Bogom, mu zaupajo in
tako gredo lažje čez življenje. Njihovo vodilo se glasi: »Vedno, ko odprem Sveto pismo,
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podam roko Nekomu, ki je že dolgo ob meni, ki me pozna in ljubi mojo preteklost in
prihodnost.«
Udeleženci bibličnih skupin verujejo, »da je Sveto pismo On sam, kjer jih s svojo
Besedo vabi, da bi ga spoznali. Bog jim ne daje samo vsega, kar so in imajo, ampak jim
daje samega sebe. Vsi se lahko naučijo poslušati Božjo besedo in vsi lahko začutijo
Božji nagovor v svojem srcu. V času trpljenja in preizkušenj, ko so izgubljeni in brez
prave smeri jih Božja beseda opogumlja. V času veselja in uspehov jim Božja beseda
omogoča ohranitev prave smeri v skrbi, da ne bi zatavali«.

Hipoteza 4: Predpostavljamo, da so potrebne bolj poglobljene smernice glede
motivacije odraslih po religioznem izobraževanju, kar bi lahko uresničili s konkretnimi
pastoralnimi načrti.

Hipoteza je potrjena.
Mnoge spremembe in smernice nam poda pastoralni načrt: »Redna pastorala se z
novo evangelizacijo poživi, na nekaterih mestih pa doživi spremembo. Večje pastoralne
spremembe so mogoče, če sta nova tako srce kot miselnost. Nova evangelizacija nas
postavlja pred izziv pravega »pastoralnega spreobrnjenja v misijonarskem smislu«.
Pastoralno spreobrnjenje bo mogoče, če bomo upoštevali naslednja načela:
– od množičnega krščanstva k občestveni in osebni veri,
– od delne v celovito vero,
– od poučevalne v dialoško in pričevalno govorico,« (PIP 51, 23).
Leta 2013, v letu vere, je potekalo branje dokumenta Pridite in poglejte in s tem
poglabljanje osebne vere. Leta 2014 so župnije napisale svoj pastoralni načrt. Z
dokumentom Pridite in poglejte so škofje nagovorili katoličane, naj odkrijejo novo
gorečnost, naj bodo pripravljeni spremeniti najprej sebe in svoje ustaljene načine
delovanja. Potrebujemo cerkvene dokumente, ki bodo usmerjali in spodbujali iskanje
novih rešitev v približevanju odraslim pri njihovi religiozni rasti. S tem bi pridobili še
večje zanimanje odraslih, ki bi svoje znanje posredovali mlajšim rodovom.
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Laik, kot voditelj biblične skupine, je pri delu v biblični skupini pogrešal
»priročnik za vodenje bibličnih skupin«, kar bi mu olajšalo vodenje biblične skupine. Po
dokumentu Pridite in poglejte imajo vse službe navodilo SŠK, da naj temu primerno
pripravijo svoje načrte za delo. Tako tudi Slovenski katehetski urad pripravlja osnutek
novega slovenskega osnutka za katehezo. Omenjeni osnutek katehetskega načrta
sestavlja skupina, sestavljena iz članov slovenskega katehetskega urada, Teološke
fakultete Univerze v Ljubljani in Medškofijskega odbora. »Z njim bi naj bila zajeta
celotna kateheza, kjer pa se pozablja na odrasle,« je v pogovoru za radio Ognjišče, v
septembru 2013, povedala strokovna sodelavka Slovenskega katehetskega urada
(Burger 2013).
Želijo si novejše priročnike za odrasle, kar so izrazili tudi udeleženci, in sicer kot
»željo za spremembo pri delu v skupini«. Voditelji bibličnih skupin imajo enako željo,
saj »pogrešajo smernice po induktivni metodi«, ko bi lahko iskali iz življenja in
spodbujali za življenje. Želijo tudi »kratek priročnik za pomoč pri ustanavljanju
biblične skupine.«

Hipoteza 5: Domnevamo, da kateheza odraslih vpliva na potrebe odraslih po
religioznem izobraževanju in jih spodbuja k notranji motivaciji.

Hipoteza je potrjena.
Kateheza odraslih vpliva na potrebe odraslih po religioznem izobraževanju, ko
se jim »porajajo nova vprašanja«, in jih spodbuja k notranji motivaciji, ko hrepenijo
»po poglabljanju svoje vere in se želijo približati Njemu«. Ob branju Svetega pisma
udeleženci bibličnih skupin »iščemo spodbude za svoje življenje. Smo skupina, ki skupaj
bere, premišljuje in moli Božjo besedo. Z voditeljevo strokovno razlago in s
spoznavanjem ozadja svetopisemskih besedil spoznavamo Sveto pismo na nov način«.
Kateheza izhaja iz temeljev človeškega in krščanskega življenja. Razjasnjuje
odgovor krščanske vere na osnovno vprašanje, ki so si ga postavljali ljudje vseh časov:
»Od kod prihajamo?« »Kam gremo?« »Kateri je naš izvor?« »Kateri je naš cilj?« »Od
kod prihaja in kam gre vse to, kar biva?« Obe vprašanji, vprašanje izvora in vprašanje
cilja, sta neločljivi. Sta odločilni za smisel življenja in življenjsko usmerjanje vsega
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našega dejanja in nehanja,« (KKC 282). S pridobivanjem odgovorov so posamezniki
motivirani za oblikovanje novih vprašanj, na katere želijo spet odgovore. Človeško
bivanje dejansko vedno presega samo sebe, vedno je usmerjeno k nekemu smislu.
Pri katehezi velja, da ima skupina pomembno vlogo pri procesih razvoja
posameznika. Pri odraslih motivira dialog, čut za soudeležbo z drugimi in krščansko
soodgovornost. Katehet, ki se udeležuje življenja skupnosti, opazuje in vrednoti njeno
energijo. Je dejavni pričevalec za evangelij, ki premišljeno motivira skupno iskanje vere
(SPK 159). Voditelj biblične skupine je podal: »V biblični skupini postopoma
prebiramo in preučujemo odlomke Svetega pisma, pod vidikom milosti, kot je to
razvidno iz Jezusovega življenja in življenja prve krščanske skupnosti. Poskušali bomo
odkrivati navdihe za svoje življenje, za našo sodobno krščansko skupnost v današnjem
času in prostoru.«
Kateheza, ki se obrača na odrasle, upošteva pri pogovoru o veri posameznikove
živete izkušnje in razmere ter izzive, ki jih srečuje v življenju. Vprašanja posameznikov
in potrebe vere so mnogovrstne ter različne. Srečamo se lahko z odraslimi, ki želijo
poglobiti svojo vero, drugi so se oddaljili od vere, tretji pa šele želijo spoznati vero
(SPK 172).
Marija pričuje: »Meni osebno skupina veliko pomeni, ker se med seboj bogatimo
vsak s svojim pogledom oziroma besedami, ob prebranem odlomku iz Svetega pisma.
[…] Ob Božji besedi molim in se trudim vsaj delno udejanjiti v vsakdanjem življenju. V
tej skupini se počutim dobro, ker smo vsi potrebni poglabljanja, znanja in
spreobrnjenja, da bomo hodili po pravi poti za Jezusom.« Iz tega je razvidno, da odrasli
želijo katehezo, ki je takšna, da se tiče vprašanj odraslih in stvari, ki se jim dogajajo v
vsakdanjem življenju.
Voditelj biblične skupine: »Znanje, ki sem ga pridobil na poglobljenih
predavanjih, mi je bilo v pomoč, da sem dobesedno zaznal Jezusovo oznanilo, kjer
vsaka beseda nekaj sporoča, ima svoj namen in cilj. Poglabljanje v Sveto pismo me
dopolnjuje. Pridobljeno znanje poskušam prenesti v svoje življenje in ga uresničevati.
Deliti želim pridobljeni zaklad, ki ga bom razdajal v biblični skupini.«
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SKLEP

V raziskavi, ki smo jo izvedli na reprezentativnem vzorcu bibličnih skupin
odraslih, smo ugotovili, da biblične skupine odraslih v podeželskih, primestnih in
mestnih župnijah zaostajajo po svoji razširjenosti za zakonskimi ter molitvenimi
skupinami. Primerjava z ljubljansko nadškofijo, ki nam je služila kot kazalnik za ves
slovenski prostor, nam potrjuje, da so biblične skupine nasproti zakonskim in
molitvenim v manjšini tudi v Nadškofiji Maribor. Cilj PIP-a 117, da bodo biblične
skupine podobno razširjene kot zakonske in molitvene, še ni uresničen.
Pri bibličnih skupinah v Nadškofiji Maribor se je v letu 2010 pojavil upad
njihovega delovanja. Pri naši raziskavi, ki smo jo izvedli od decembra 2012 do začetka
leta 2014, smo osredotočili pozornost na delovanje 29 bibličnih skupin v 41 župnijah.
Pri tem dodajmo, da nastajajo nove biblične skupine in da prihaja tudi do njihovega
ukinjanja.
Pozitivne premike smo zaznali v Škofiji Koper, v kateri smo priča številčni rasti
bibličnih skupin v posameznih časovnih obdobjih.
Delovanje bibličnih skupin, ki so umeščene v župnijah, je omogočil drugi
vatikanski cerkveni zbor, ki je uvedel nove strukture in pastoralne poudarke. Poleg
raznih skupin, ŽPS-jev so se pojavili tudi voditelji skupin. Delo s skupinami daje nove
možnosti za poglabljanje znanja in duhovnosti ter pristnega medsebojnega povezovanja.
Ne gre več za strukturo v obliki piramide, ko je župnik edini, ki daje pobude v župniji.
Gre za vrnitev k izvirom in za motivacijo, da odločno pristopimo k izvirom svojega
duhovnega življenja (PIP 69). Ponovno odkritje Svetega pisma vključuje motivacijo
bibličnih katehez in oblikovanje novih bibličnih skupin. Na to je opozoril tudi papež, ki
je poudaril, da naj bo študij Svetega pisma dostopen vsem, ki so zanj motivirani, kar
»zahteva od škofij, župnij in katoliških združenj ponudbo resnega in vztrajnega študija
Svetega pisma kakor tudi pospeševanje njenega osebnega in skupnega branja v
molitvi,« (EG 175).
V Nadškofiji Maribor je bila z razumevanjem sprejeta, ob novih potrebah,
pobuda nadškofa po povezovanju več župnij med seboj v širše pastoralne enote. Pri tem
se je pokazala pripravljenost župnikov za nove pastoralne porazdelitve. K temu je glede
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na statistične podatke za leto 2012 privedlo stanje klera v Nadškofiji Maribor.
(Sporočila slovenskih škofij 2012, 41). Po statističnih podatkih o Cerkvi na Slovenskem
za leto 2011 je v Nadškofiji Maribor 84,8 % katoličanov, kar je največji odstotek v
Sloveniji. V reprezentativnem vzorcu smo se srečali z biblično skupino odraslih, ki
deluje v Pastoralni zvezi župnij Dravograd, kjer se udeleženci iz šestih župnij srečujejo
s svojim voditeljem. Iščejo načine, kako razgibano življenje, ki ga živijo v župniji
Dravograd, prenesti na vso pastoralno zvezo župnij. Pri tem se zavedajo specifičnosti
razlik, ki so med posameznimi župnijami. Prihodnost vidijo v povezovanju, zato jim
predstavlja dokument PIP izziv, ki je postal njihov redni spremljevalec.
Podobno se je oblikovala, na pobudo nadškofa v Nadškofiji Maribor, Pastoralna
zveza župnij Slovenj Gradec, ki jo sestavljajo štiri župnije. Na njihovem področju
delujejo isti župniki in laiki, ki medsebojno sodelujejo. Gre za oblikovanje, ki naj bi
ustrezalo danim razmeram glede na število duhovnikov, vernikov … Pri tem se jim zdi
pomembna osebna rast vere. Župnije so različne in si medsebojno pomagajo, ko
župnija, ki je na nekem področju močnejša, priskoči na pomoč drugi, ki je šibkejša. Ko
združijo moči na močnejših področjih, lahko samo pridobijo. Pri pastoralni zvezi gre za
takšna iskanja.
Enotno delovanje jim omogoča, da odpade kakšen problem, pa tudi, da nastane
kakšen nov. Prioriteta pastoralne zveze je iskanje laikov, predvsem za delo z odraslimi
na različnih področjih. Opažajo pomanjkanje in »lakoto« po verskem izobraževanju, po
doživljanju vere. Pri ustvarjanju okolja, v katerem lahko odrasli postopno rastejo
duhovno in intelektualno, se krog sodelavcev širi. Nove sodelavce pridobivajo z
osebnim povabilom, nagovorom, nato jih spremljajo in gradijo na zaupanju (Kvaternik
2013, 102–105). V Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec deluje biblična skupina
odraslih, kjer se udeleženci s pomočjo svojega voditelja versko izobražujejo in si
medsebojno podelijo verska doživetja.
Ugotavljamo, da nam oblikovanje pastoralnih zvez kaže novo pot. V župniji ni
župnika, ki tam dejansko živi. Kljub temu pastoralna zveza nudi župljanom več
možnosti. Prihaja do odnosov med župniki in do odnosov med laiki, ki jih sproti
rešujejo. Župniki spoznavajo, da je pomembno, da se približajo ljudem in njihovim
potrebam. Omogočiti želijo, da se ljudje srečajo z živim Bogom. Dodajmo, da je
pastoralna zveza župnij v Cerkvi na Slovenskem nova oblika, katere delo bomo lahko
ocenili šele po določenem obdobju.
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V raziskavi smo potrdili hipotezo, da odrasli, našega reprezentativnega vzorca,
potrebujejo religiozno izobraževanje.
Odrasli se vključujejo v religiozno izobraževanje po lastni izbiri, s
samomotivacijo, ker so prepričani, da potrebujejo znanje. Pripravljeni so, da se učijo
(Knowles 2005, Findeisen 2013). Odrasli želijo biti dobro poučeni in dopolnjujejo
doseženo znanje, kar so v anketnem vprašalniku potrdili. Motivi so tisti, ki jih
spodbujajo in izvirajo iz njihovih potreb: želijo svoj osebnostni razvoj, iščejo smisel
življenja in nehanja, medsebojno druženje, lažje premagovanje težav in iskanje
notranjega miru. Vedno znova se jim porajajo vprašanja, ki jim dajejo motivacijo za
iskanje odgovorov. Pri tem gre za njihov lastni cilj oziroma za uresničitev njihove sreče.
Voditelji bibličnih skupin odraslih so kot dobro lastnost udeležencev bibličnih
skupin izpostavili, da se zavedajo svoje potrebe po znanju, kar opazijo tudi pri njihovi
aktivnosti na srečanjih bibličnih skupin.
Potreba po izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor se je
pokazala na srečanjih bibličnih skupin odraslih, kjer voditelji odrasle motivirajo pri
uresničevanju njihove potrebe. Udeleženci iščejo smisel življenja in nehanja ter želijo
biti dobro poučeni o vprašanjih, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Srečanja
jim omogočajo lažje premagovanje težav in notranji mir. Iščejo pravo pot. Motivirani so
za zadovoljevanje svoje univerzalne potrebe. Temu smo bili priča, ko smo se udeležili
njihovih srečanj.
Udeleženci bibličnih skupin imajo objektivno možnost, da ne glede na
življenjsko situacijo naredijo, ustvarijo ali doživijo tisto, kar je zanje smisel. Iščejo,
najdejo in udejanjajo smiselno možnost v določenih trenutkih svojega življenja. Gre za
potrebo, ko posamezniki želijo, da imajo svoje življenje za smiselno. Prihaja do
motivacije v njihovi duhovni razsežnosti. Smisel iščejo s svobodno voljo in ga
odkrivajo. Iskanje lahko traja in traja. Pri volji do smisla ne gre za poziv do volje, kajti
upanju, ljubezni in veri se ne da ukazovati. Volja do smisla je prirojena vsakomur izmed
nas in se pokaže v naši želji, da imamo svoje življenje za smiselno. Udeleženci iščejo
pot do svojega edinega, lastnega in osebnega Boga. V Boga popolnoma zaupajo, ko jih
iskanje smisla življenja usmerja k Bogu.
Odrasli udeleženci bibličnih skupin zadovoljujejo potrebo po veljavi, čustveni
navezanosti, razumevanju sveta in dogajanju v njem ter so del družbe, ki jih sprejema.
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Udeleženci bibličnih skupin, našega reprezentativnega vzorca, zadovoljujejo na
srečanjih potrebo po pripadnosti, kar kažejo z medsebojno povezanostjo. Deci in Ryan
vidita povezanost z drugimi ljudmi po medsebojni ljubezni in skrbi do drugih in od
drugih ljudi kot temeljno potrebo posameznika.
Opazili smo, da današnjemu človeku lahko postane kraj zaupanja cerkveno
občestvo. Želja po približevanju verski skupnosti ni nujno religiozno motivirana,
temveč lahko gre za željo po druženju. S tem se je pokazala priložnost, da Cerkev z
religioznim poukom motivira te posameznike do tistega, po čemer nezavedno hrepenijo.
Posameznik se za vero odloči svobodno, ko želi zadovoljitev višjih, duhovnih
potreb. Danes posameznik še posebej potrebuje zadovoljitev potreb po religioznem
izobraževanju, izpolnitev samega sebe, saj živimo v svetu sekularizacije, ki vpliva na
vsa področja človekovega življenja in mu ne ponudi samouresničitve.
Posameznik je danes odprt za oseben odnos z Bogom, še posebej, ko trpi in išče
notranji mir. Bogu se približuje, ko je odprt za skupnost in skupno dobro. V zadnjem
času je pri verujočih in neverujočih vse bolj živa želja po moralni prenovi družbe ter
gospodarstva, kar odpira pot širšemu družbenemu dialogu in nadaljnjemu duhovnemu
iskanju. Pokazala se je potreba po osebni rasti in življenju v majhnih skupinah, kar se
udejanja pri udeležencih v bibličnih skupinah odraslih, na katere smo bili pozorni v
raziskavi.
Nastajanje bibličnih skupin odraslih spodbujajo župnije. Priča smo bili dejstvu,
da biblične skupine nastajajo iz potrebe, da bi udeleženci intenzivno živeli cerkveno
življenje. Iščejo in si želijo bolj človeškega ozračja, česar ne morejo ponuditi večje
cerkvene skupnosti. V bibličnih skupinah našega reprezentativnega vzorca je dana
možnost, da se razvije uspešna in koristna kateheza. Gre za bratsko ozračje in
poglobljeno skupnostno življenje. Skupine predstavljajo vabilo posameznikom v
župniji, da se jim s svobodno voljo pridružijo. Obstajajo, ker so odkrili skupni namen in
so ga vsi udeleženci sprejeli.
Pri udeležencih bibličnih skupin odraslih je motivacija osrednji dejavnik
izobraževanja, kajti tisti, ki so bili motivirani, so se začeli izobraževati. Izobražujejo se
ob branju, poslušanju, spraševanju, razmišljanju, primerjanju in doživljanju ter vztrajajo
pri iskanju znanja, da dosežejo zastavljeni cilj. Naša raziskava je pokazala motiviranost
udeležencev v procesu izobraževanja, saj je za udeležence skupin znanje pomembna
vrednota znotraj njihovega vrednotnega sistema, ko jih zanima vse, kar je povezano z
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izobraževanjem. Želijo napredovati v znanju oziroma v izobraževalni kompetentnosti in
menijo, da lahko kompetentno sodelujejo v procesu izobraževanja. Trenutni uspehi in
neuspehi jih motivirajo k vztrajanju in pri aktivni udeležbi v procesu učenja, da
dosežejo zastavljeni cilj.
V bibličnih skupinah odraslih, na katere smo se osredotočili v naši raziskavi,
odkrivajo smisel življenja oziroma odkrivajo smisel Boga, ko se seznanjajo z
evangelijem. Pomembna se jim zdi izkušnja na njihovi poti vere, ki jim skupaj z
religioznim izobraževanjem pomaga k njihovemu poglabljanju v veri in osebni rasti.
Začutijo potrebo po občestvu in so motivirani za aktivno delovanje v župniji in širšem
cerkvenem občestvu.
Biblične skupine odraslih predstavljajo odgovor na sekularizacijo, ki je prisotna
v današnji družbi. Sekularizacija je motivacija za religiozno izobraževanje udeležencev
skupin, ko se svobodno odločajo zanj v svoji veri, ki je osebna.
Udeleženci bibličnih skupin odraslih so pričali o rasti vere ob poglabljanju v
svetopisemske odlomke. Zamislijo si namen in cilj za religiozno izobraževanje, ko
spoznavajo Sveto pismo po odlomkih, iščejo Božjo govorico skozi svoje življenjske
izkušnje in skušajo živeti po verskem izročilu. Porajajo se jim nova vprašanja, na katera
želijo dobiti odgovore. Priča smo bili motivaciji, ko so imeli udeleženci cilj, ki so ga v
vsaki skupini določili, in se osredotočili, da ga tudi dosežejo. Pripravljeni so bili na
morebitne težave, ki so jih premagovali s svojo vero. Začeli so z delom, saj jih je
potreba po religioznem izobraževanju pripeljala v položaj, ko so hrepeneli po
zadovoljitvi svoje potrebe.
Voditelji našega reprezentativnega vzorca z dialogom in s svojim zgledom
motivirajo posamezne udeležence bibličnih skupin odraslih, ko začutijo njihovo
notranjo motivacijo. Udeleženci z voditeljem doživljajo hrepenenje po religioznem, ki v
temelju predpostavlja resničnost bivanja Boga. Zaupajo v Boga, ko doživljajo svojo
naravnanost k absolutnemu in brezpogojnemu. Gre za presežno izkušnjo, ki je vsakemu
udeležencu in voditelju interrelacijska ter religiozna. Udeleženci bibličnih skupin z
voditeljem doživljajo v odnosih med ljudmi nezadostnosti sveta in lastno presežnost v
odnosu z Bogom, ko so naravnani k absolutnemu ter brezpogojnemu. Pri tem lahko
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govorimo tudi o zanosu in gorečnosti, ko so motivirani za uresničitev zastavljenega
cilja. Želijo religiozno izobraževanje, da lahko hodijo za Njim.
V bibličnih skupinah odraslih smo v raziskavi zasledili, da udeleženci
spoznavajo sebe in druge ljudi, pri čemer se soočajo s svojim življenjem. Motivirani so,
da usmerjajo sami sebe. Iskanje in hrepenenje po trajnem olajšanju ter sprostitvi zanje
pomenita dolgo pot, ki jih vodi v napačno smer in jim prinaša nova razočaranja, preden
pridejo do zaželenega cilja, če ga sploh najdejo ter dosežejo. Znajdejo se lahko v
čustvovanju, so ranljivi in zahtevni, ne napolnijo se z osebnim zadoščenjem. Zgodi se,
da lahko pozabijo, da je od njihovih lastnih čustev odvisno njihovo osebno zadoščenje.
Na njih je, da se s svobodno voljo odločijo za pot, na kateri jih usmerja in motivira On.
Ko se odločajo, jim lahko manjka moči. Strah jih je odgovornosti. Težko sprejemajo
tveganje. Pri tem pozabljajo, da so resnično osebno svobodni, ko se po svoji vesti
odločajo brez strahu. Njihov cilj in z njim smisel življenja sta v tem, da postanejo
srečni. Postavljajo se jim vprašanja, v čem vidijo srečo, v čem vidijo smisel in končni
cilj svojega življenja. Dobijo lahko različne odgovore. Pri tem velja, da je človek bitje,
ki teži za smislom svojega življenja in da njegovo srce ne more biti potešeno ter srečno,
če tega smisla ne doseže in ne izpolni. Dodajmo, da odrasli udeleženci bibličnih skupin
hrepenijo po trajni sreči, a so soočeni s svojo minljivostjo. Nujno je bilo, da so uskladili
misel na smrt s težnjo po sreči. Imeli so možnost, da so našli srečo, da so našli smisel
življenja v hoji za Kristusom. Gre za tisti del popolnega in bistvenega spoznavanja sebe,
s katerim udeleženci, ob pomoči voditelja, oblikujejo podobo o okolju ter si prizadevajo
s svojo močjo in z vrednotami presežnega smisla. Ne gre le za razumsko gotovost,
ampak tudi za logiko prepričanja.
Priča smo bili bibličnim skupinam odraslih, v katerih so udeleženci motivirani
za poglabljanje Božje besede, ko so vztrajni in se redno udeležujejo svojih srečanj.
Sodelujejo v vodenem razgovoru ob voditelju, ki zna presegati njihove dvome. V
skupinah najdemo tudi udeležence, ki so motivirani za svoje delovanje že dvajset let. Pri
tako dejavnih udeležencih govorimo o zanosu oziroma gorečnosti, ko imajo jasno
zastavljen cilj v svoji hoji za Kristusom. Drug z drugim si v skupini podelijo Božjo
besedo, ki jih nagovarja, in se z njeno pomočjo opogumljajo za vsakdanje življenje.
Gre za popolno osredotočenost, za notranjo motivacijo, ki jo imajo udeleženci bibličnih
skupin, ko vztrajajo v hoji za Kristusom.
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Katekizem katoliške Cerkve, ki je danes v veljavi, se naslanja na poudarke
drugega vatikanskega koncila. Njegovi poglavitni viri so Sveto pismo, cerkveni očetje,
cerkveno učiteljstvo in liturgija. V središču ostaja Bog. Opozorimo, da udeleženci
bibličnih skupin odraslih našega reprezentativnega vzorca živijo v določenem okolju,
času in prostoru, zato je nujno, da si odgovorijo na temeljna vprašanja in tako na sebi
primeren način odkrijejo temelj vere. KKC nakazuje motiv za njihovo verovanje, ki išče
umevanja. Hrepenijo po spoznanju Boga in želijo razumeti, kar je razodel. Globlje
spoznanje jih motivira k večji veri. Verujoči sprejemajo učenje in smernice cerkvenega
učiteljstva, kar jih vodi k boljšemu razumevanju razodetja. Udeleženci bibličnih skupin
so pričali o rasti vere ob poglabljanju v svetopisemske odlomke. Govorijo tudi o zanosu
in gorečnosti, ko so motivirani za uresničitev zastavljenega cilja. Želijo religiozno
izobraževanje, da lahko začutijo bližino Boga.
Udeleženci bibličnih skupin odraslih razširjajo svoje svetopisemsko znanje s
Katekizmom za odrasle, z dokumenti in besedili cerkvenega učiteljstva ter cerkvenih
očetov, a pogrešajo priročnike.
Izziv za katehezo so kot naslovljenci odrasli. Kateheza se obrača na kristjane, ki
so uvedeni v temeljne prvine, a želijo vero poglabljati in jo voditi k zorenju, tudi
udeleženci bibličnih skupin odraslih našega reprezentativnega vzorca. Viri kateheze
imajo svojo govorico, ki jo oblikuje bogata različnost dokumentov, kot so
svetopisemski odlomki, liturgična besedila, spisi cerkvenih očetov, izjave cerkvenega
učiteljstva, simboli vere, pričevanje svetnikov in teološka razmišljanja. Živi vir Božje
besede in viri, ki izhajajo iz nje in v katerih se izraža, dajejo katehezi možnost
posredovanja njenega sporočila vsem tistim posameznikom, v katerih je dozorela
odločitev za vero. Ko želijo spoznati, v kaj katoliška Cerkev veruje, jim je v pomoč
Katekizem katoliške Cerkve. Pri tem pogrešajo katekizem krajevne Cerkve.
Pri delnih Cerkvah je, po katehetskem načrtu, izredno pomemben razvoj
kateheze za odrasle. Ta kateheza je dobila prednostni značaj. Zavzema središčno mesto
pri bibličnih skupinah odraslih. Katehetska misel pridobiva danes, ob podpori novih
usmeritev cerkvenega učiteljstva, vsebino in globino. Temeljna usmeritev katehetske
dejavnosti voditeljev bibličnih skupin odraslih je razodetje, kjer se upošteva Sveto
pismo. Pri tem pa ne prihaja v celoti do skladnosti v povezovanju Svetega pisma,
tradicije in učiteljstva, je spoznal SPK.
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Povejmo, da imajo v SPK krajevne Cerkve oporo in vzorec za pripravo lastnih
katehetskih pravilnikov, katekizmov, priročnikov in modelov. V katehetski praksi
krajevnih Cerkva pogrešamo konkretne oblike kateheze odraslih, pa tudi sistematično
poglabljanje, zato predlagamo teoretično in praktično sintezo, kar pogrešamo tudi v
Nadškofiji Maribor.
Udeleženci bibličnih skupin odraslih razširjajo svoje svetopisemsko znanje s
Katekizmom za odrasle, z dokumenti in besedili cerkvenega učiteljstva ter cerkvenih
očetov, a pogrešajo priročnike.
Slovenski pastoralni načrt Pridite in poglejte ponuja izhodišča posameznikom,
skupnostim in krščanskim občestvom za razumevanje slovenskega aktualnega trenutka.
Nakazuje naloge in jih postavlja pred verno katoliško občestvo, zato pričakujemo, da si
postavijo izzive, ki jih bodo rešili z izpolnitvijo zastavljenih nalog v posameznih
občestvih Nadškofije Maribor, saj imajo skupen izvir, to je živo in osebno vero v Jezusa
Kristusa.
Krovni dokument slovenskega pastoralnega načrta ne podaja konkretnih in
učinkovitih rešitev za delo po župnijah ter skupinah, torej tudi bibličnih skupinah
odraslih. Daje smernice glede na potrebe in načrte v posamezni škofiji. Župnije,
redovne skupnosti in skupine, tudi biblične skupine odraslih, sprejemajo svoje
pastoralne načrte, ki jih preverjajo in dopolnjujejo v skladu z lastnimi spoznanji ter
navodili s škofijske in z vseslovenske ravni.
Župnijska kateheza je namenjena verujočim oziroma tistim, ki se želijo v veri
vzgajati ali poglabljati, tudi bibličnim skupinam odraslih. Njena vsebina je resničnost
verovanja in posredovanje verskih resnic na podlagi življenja iz vere, pričevanja ter
učenja. Predlagamo, da se izdela katehetski načrt za religiozno izobraževanje odraslih
na vseslovenski ravni, kar predvideva tudi PIP 120 in 121.
Po dokumentu Pridite in poglejte imajo vse službe navodilo SŠK, da temu
primerno pripravijo svoje načrte za delo. Tako tudi Slovenski katehetski urad pripravlja
osnutek novega slovenskega osnutka za katehezo. Omenjeni osnutek katehetskega
načrta sestavlja skupina, sestavljena iz članov Slovenskega katehetskega urada,
Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in Medškofijskega odbora. Predlagamo, da je z
njim zajeta celotna kateheza, tudi za odrasle. Katehetski načrt naj vključuje in spodbuja
induktivno metodo, ko bodo posamezniki iskali iz življenja v oznanilu in dobili
potrditev za svoje življenje ter izboljšanje tega.
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Uresničevanja PIP-a poteka postopoma, da župnije ne bi podale le splošnih
ugotovitev. Vsak mesec poteka preverjanje glede izdelave pastoralnega načrta župnije.
Namen načrtovanja je, da ljudje v župniji začutijo stanje župnijskega življenja in da so
soodgovorni. Tudi v bibličnih skupinah odraslih našega reprezentativnega vzorca
načrtujejo svoje delo. Delo izvajajo po napisanem programu, pri čemer si udeleženci
prizadevajo za osebno rast in rast celotne biblične skupine. Delujejo na vedno nov način
in vedno bolje, ob nabiranju izkušenj. Želijo spreobrnitev in tako delujejo v župniji ter
pri preoblikovanju širše družbe. Usmerjajo pogled v svojo lastno prihodnost in
prihodnost družbe.
Biblične skupine odraslih lahko v prihodnjem desetletju postanejo vsaj toliko
razširjene, kot so danes zakonske ali molitvene (PIP 117). Predlagamo, da se pripravijo
v ta namen gradiva za biblične skupine, razdeljene v nekaj letnikov. Gradiva so lahko
poljudna, da jih bodo uporabljali različni krogi vernikov in bodo omogočala vodenje
skupine teološko povprečno izobraženemu voditelju. Za ustanavljanje bibličnih skupin
bo pomembno dosedanje delo z bralci bogoslužnih beril, saj so ti med bolj primernimi
za članstvo v bibličnih skupinah. Biblična prenova, za katero se zavzemamo, vključuje:
pridiganje na osnovi predstavitve in razlage Božje besede, osebno branje, uporabo
Svetega pisma pri katehezi léctio divína. V takšnih skupinah bodo vzniknile laiške
karizme, vključno z darom vodenja.
Udeleženci bibličnih skupin odraslih bodo z voditeljem posamezne biblične
skupine naredili pastoralni itinerarij za delo v biblični skupini odraslih. Pri tem bodo
upoštevali, koliko so do zdaj seznanjeni s Svetim pismom. Načrtovali bodo, kako bodo
dosegli cilj in kaj potrebujejo za motivacijo, pri svojem duhovnem poglabljanju in
osebni rasti. S svojo motiviranostjo in s pomočjo voditeljevih katehetskih veščin bodo
premagovali težave za uresničitev cilja, ki so si ga zadali. Voditelj udeležence bibličnih
skupin odraslih najprej motivira s povabilom v biblično skupino. Z udeleženci vzpostavi
odnos, da mu zaupajo svoja izkustva in spoznanja. Z dialogom, ki ga voditelj vzpostavi,
se poglobijo vase, se izobražujejo in so motivirani, da hodijo po poti Jezusa Kristusa,
kar se kaže v njihovem življenju, v širši družbi, kulturi ter globalno. Udeleženci
bibličnih skupin odraslih so motivirani, ko sami pišejo načrt za dosego cilja, ki ga želijo
uresničiti. Pri uresničitvi cilja potrebujejo prostor. Določili si bodo, kdaj bodo začeli z
izvajanjem načrta in do kdaj ga bodo uresničili. Ob terminu uresničitve pastoralnega

240

načrta bodo podali refleksijo o izvedbi načrta, ali so z njim dosegli, kar so želeli. Po
potrebi bodo podali smernice za izboljšanje svojega dela v prihodnosti.
Pričakujemo, da bo Slovensko biblično gibanje, ki organizira srečanja voditeljev
bibličnih skupin odraslih, še naprej oblikovalo voditelje, motiviralo nove biblične
skupine in udeležence bibličnih skupin. Voditelji vedno znova iščejo nove poti, kako
približati Božjo besedo. Na srečanjih je možnost izmenjave dobrih praks. Srečanja za
udeležence bibličnih skupin, ki jih organizira SBG, omogočajo udeležencem skupin
medsebojno spoznavanje in druženje, kar jim je motivacija za nadaljnje delo v skupini.
Imenovana srečanja voditeljev in udeležencev se udejanjajo enkrat letno. Gre za iskanje
novih poti in izmenjavo dobrih praks, zato predlagamo, da bi se takšna srečanja izvajala
pogosteje.
Dobro načrtovano in pastoralno delo v bibličnih skupinah odraslih našega
reprezentativnega vzorca zagotavlja zadovoljivo mero organskega razvoja v Cerkvi, kar
omogoča skladnost v duhovni rasti posameznika ter občestva. Pri tem upoštevamo, da
noben pastoralni načrt ne duši Duha, ki veje, kjer hoče. Po Sklepnem dokumentu
Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem kateheza odraslih, tudi pri udeležencih
bibličnih skupin, pospešuje zorenje življenja v duhu vstalega Kristusa, jih vodi k
bogoslužju in razvija temelje vere. Hkrati jih vzgaja za sprejemanje odgovornosti pri
poslanstvu Cerkve in za krščansko pričevanje v svetu. Odrasli udeleženci na podlagi
cerkvenih dokumentov s pomočjo kateheze odraslih zadovoljujejo potrebe po
religioznem izobraževanju. Njihovo versko izobraževanje pospešuje Slovenski
pastoralni svet v vseh slovenskih škofijah, tudi v Nadškofiji Maribor. Pri tem dodajmo,
da pričakujemo, da je kateheza drugačna kot druga izobraževanja.
Udeleženci bibličnih skupin odraslih z voditeljem poglabljajo različne
svetopisemske teme. Glede na zanimanje se odločijo, za vodilno nit izberejo itinerarij
prebiranja Svetega pisma, ki je predlagan za nedeljsko bogoslužje liturgičnega leta.
Dopolnjujejo svoje znanje. Čutijo, da z vsakim srečanjem skupine in s svojim aktivnim
delovanjem preoblikujejo svoje duhovno življenje. Udeležba v skupini jih vznemirja in
pri njih povzroča spremembo pogleda na svet.
Ugotavljamo, da pri doseganju ciljev za religiozno izobraževanje odraslih v
Nadškofiji Maribor potrebujemo strokovno usposobljene voditelje. V večini vodijo
biblične skupine odraslih, po naši raziskavi, župniki v župnijah, redovniki in laiki, ki se
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strokovno usposabljajo na Katehetsko pastoralni šoli. Župniki so izrazili, da so
preobremenjeni, zato predlagamo, da jim pri delu v bibličnih skupinah odraslih
pomagajo strokovno usposobljeni laiki, kar predvideva tudi PIP 84.
Pri religioznem izobraževanju odraslih v bibličnih skupinah voditelji
prvenstveno uporabljajo pot od nagovora k pogovoru. Gre za srečanje z Božjo besedo v
osebnem izkustvu, ko besedilo nagovori vsakega odraslega posebej, s čimer je ponujena
možnost, da tako tudi živi v vsakdanjem življenju. Dialog, vodenje in dobro ozračje v
skupini vplivajo na motivacijo udeležencev za delo, delitev izkušenj ter pridobivanje
znanja. Na takšen način voditelji motivirajo odrasle v biblični skupini.
Odrasle udeležence bibličnih skupin voditelj motivira, ob navdihu pedagogike
vere, prek kakovostne vzgojne poti, da se odprejo verski razsežnosti življenja na eni
strani, z druge strani pa jim predlaga evangelij. S tem prenikne in preoblikuje procese
umevanja, zavesti, svobode delovanja ter napravi življenje za podaritev samega sebe po
zgledu Jezusa Kristusa. Pri tem voditelj uporabi poznane prispevke krščansko
pojmovanih vzgojnih znanosti. Voditelj ve, da vsebina kateheze zahteva, da je način
podajanja vsebine ustrezen naravi sporočila, virom, jeziku, konkretnim okoliščinam
cerkvene skupnosti in položajem posameznih udeležencev, ki jim je kateheza
namenjena. Vprašanja in pričakovanja odraslih voditelj sprejme in nadgradi. Pri tem
upošteva postopnost in posameznikovo dozorevanje v spoznanju, kajti odrasli iščejo
pot, se izobražujejo in osebnostno rastejo. Iz tega sledi, da dobra katehetska metoda
izhaja iz osebe in zagotavlja zvestobo vsebini, čemur smo bili priča na srečanjih
bibličnih skupin odraslih v reprezentativnem vzorcu.
Duhovno zreli in za vodenje vešči voditelji so po naši raziskavi omogočili, da je
biblična skupina odraslih zaživela. Voditelji so izhajali iz duha skupine, iz
evangelijskega izkustva, ki ga imajo udeleženci skupine v svojem življenju, in so hkrati
uporabljali kriterije ter metode dela pri izobraževanju odraslih v biblični skupini.
Pozorni so bili na znamenja in metode dela, ki so jim bili v pomoč pri uresničevanju
ciljev, ki si jih je biblična skupina odraslih zastavila po pastoralnem načrtu v župniji.
Motivacija za zadovoljitev potreb v biblični skupini jim je bilo evangelijsko izkustvo, ki
so jo voditelji nadgradili z metodo dela, ki je ustrezala določeni biblični skupini. Na poti
k celoviti veri so si pomagali tudi s Katekizmom katoliške Cerkve.
Za ustanavljanje in vodenje bibličnih skupin odraslih niso prevzeli odgovornosti
samo župniki. Pri tem dodajmo, da tako župniki kot voditelji laiki, ki vodijo biblično
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skupino odraslih, potrebujejo osebno poglobitev in učenje vodenja ter mreženja. O tem
smo se prepričali po njihovih izjavah v anketnem vprašalniku in ob prisostvovanju na
srečanjih bibličnih skupin odraslih.
Srečanja udeležencev bibličnih skupin odraslih potekajo pod vodstvom
župnikov, ki so v večini voditelji skupin. Skupno izbirajo predvsem lažje teme, ki so
bliže udeležencem. Voditelj biblične skupine jim je zgled, ki jih z dialogom usmerja k
sodelovanju in tudi k temam, nad katerimi na prvih srečanjih skupine niso pokazali
zanimanja.
Voditelji bibličnih skupin odraslih, po naši raziskavi, vedno izhajajo iz Kristusa.
Iščejo obrobne, da bi jim lahko posredovali dar vere. Pri posredovanju vere si
prizadevajo za uravnoteženost med aktualnimi razmerami, bibličnimi in doktrinalnimi
izrazi. Njihov cilj je, da udeležence motivirajo za aktivno delovanje v biblični skupini,
župniji in širši družbi.
Religiozno izobraževanje, katehezo odraslih, tudi v bibličnih skupinah našega
reprezentativnega vzorca, vidimo kot eno od osnovnih itinerarijev, po katerih stopa
krajevna Cerkev na pot evangelizacije. Že PZ vidi katehezo odraslih kot poglavitno
obliko kateheze, h kateri so naravnane vse druge oblike. Odraslim, ki imajo trdno vero,
kateheza dopolnjuje že prehojeno življenjsko pot, kjer pa je vera šibka, postane
kateheza trenutek nove luči in krščanske izkušnje. Govorimo o pokoncilskem izzivu
Cerkve na Slovenskem, ko že imamo zametke kateheze odraslih, pri čemer pogrešamo
smernice po sistemski včlenitvi v redno pastoralo. Predlagamo, da na slovenski ravni
najprej povežemo tiste, ki že udejanjajo programe duhovnega poglabljanja in
pastoralnega izobraževanja za odrasle. Teh programov v mestih ni malo, potrebujejo pa
več prepoznavnosti in približevanja širšim skupinam vernikov. Poiščimo možnosti,
kako bi v to delo vključili laiške teologe. Zavedamo se, da do sedaj večina župnikov
posebnih izkušenj s katehezo oziroma izobraževanjem odraslih ni imela, pri čemer
biblične skupine odraslih niso izjema.
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POVZETEK

Osredotočili smo se na potrebo odraslih po religioznem izobraževanju v
bibličnih skupinah v Nadškofiji Maribor. Glede na naš reprezentativni vzorec se
udeleženci bibličnih skupin zavedajo, da potrebujejo znanje. Motivi jih spodbujajo in
izvirajo iz potreb udeležencev. Udeleženci iščejo smisel življenja v svoji duhovni
razsežnosti, kar je spoznal tudi Frankl. Iščejo notranji mir in lažje premagujejo težave.
Po Deciju in Ryanu zadovoljujejo temeljne potrebe po kompetentnosti, avtonomnosti in
povezanosti. Pri udeležencih gre za potrebe in zanimanja, ki so povezana s človeškim
ter z verskim zorenjem, ki motivirajo posameznika k izobraževanju. Po Steguju so
odrasli motivirani za izobraževalne pobude, če vidijo v tem potrebnost in koristnost.
Udeleženci dopolnjuje doseženo znanje, želijo biti dobro poučeni.
Želijo osebnostno rasti v veri, kar opazijo njihovi voditelji, ko dosežejo zaupanje
z udeleženci s postopno graditvijo medsebojnih odnosov v skupini. Pri tem mu lahko
pomaga kateheza in ga notranje motivira.
Udeleženci v sebi čutijo preoblikovanje duhovnega življenja. Udeležba v
biblični skupini jih vznemirja in povzroči spremembo pogleda na svet. Imajo celovito
vero, ko hodijo za Njim. Pridobivajo znanje in izkušnje ter skušajo tako živeti. Želijo
izobraževanje na osnovi pričevanja in dialoga.
Po raziskavi udeležencev in voditeljev bibličnih skupin glede potrebe odraslih
po religioznem izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor in po
smernicah cerkvenih dokumentov je biblična skupina pot do verskega dela z odraslimi
(Š 14, Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem 355, PIP 57, SPK
156). Udeleženci bibličnih skupin bi bili pripravljeni vložiti še večji trud, ko bi se
skupina srečevala pogosteje, vsaj dvakrat mesečno. Interpretacija evangelijev in
življenjska izkušnja posameznih udeležencev bibličnih skupin odraslih sta spodbuda k
hoji za Kristusom v vsakdanjem življenju. Udeleženci bibličnih skupin s svojo
odprtostjo vabijo svoje bližnje, prijatelje in znance k srečanjem biblične skupine, kjer
poglabljajo svojo vero. S poglabljanjem vase in z lastno izkušnjo so motivirani za
branje Svetega pisma.
Biblične skupine odraslih v Nadškofiji Maribor so občestvo, pri čemer berejo in
premišljujejo Božjo besedo, kar jih motivira, da združijo misli, izkušnje, sposobnosti ter
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moč. Motivirani so, da svoje izkušnje podelijo z drugimi v ožjem in širšem občestvu ter
družbi. Udeleženci bibličnih skupin predstavljajo s svojim življenjem odgovor in
alternativo življenju sekularizirane družbe.
V večini vodijo imenovane biblične skupine odraslih župniki, zato predlagamo,
da jih razbremenijo laiki, kjer je to možno. Predlagamo, da so laiki za vodenje bibličnih
skupin primerno izobraženi. Rešitev vidimo tudi v povezovanju župnij, kjer je to
možno. Temu smo priča s Pastoralno zvezo župnij Dravograd in Pastoralno zvezo
župnij Slovenj Gradec v Nadškofiji Maribor.
Osrednjo vlogo religioznega izobraževanja, kateheze odraslih, prikažejo
cerkveni dokumenti, a pri tem predlagamo bolj poglobljene smernice glede motivacije
odraslih po izobraževanju. Potrebujemo cerkvene dokumente, ki bodo usmerjali in
spodbujali iskanje novih rešitev v približevanju odraslim pri njihovi religiozni rasti. S
tem bi pridobili še večje zanimanje odraslih, ki bi svoje znanje posredovali mlajšim
rodovom. Rešitev vidimo v konkretnih pastoralnih načrtih, ki jih oblikujejo župnije. S
tem, ko sami oblikujejo načrt, so bolj motivirani za njegovo izpolnitev. Predlagamo tudi
oblikovanje katehetskega načrta za odrasle ob upoštevanju razmer in danosti v
Nadškofiji Maribor, kjer lahko uporabimo mednarodno razsežnost kot navdih za
uresničitev načrtov.
Iz študije primera Potreba odraslih po religioznem izobraževanju v Nadškofiji
Maribor je iz reprezentativnega vzorca razvidno, da odrasli potrebujejo religiozno
izobraževanje in so zanj motivirani, kar nam daje smernice, da to kot celotna družba,
tudi laična država, prepoznamo.
Odrasli, po naši raziskavi, potrebujejo religiozno izobraževanje kljub
sekularizaciji, ki je danes prisotna v vseh sferah družbenega življenja in vpliva
negativno na potrebo odraslih po izobraževanju, a odrasli človek tudi danes potrebuje
nekaj višjega, duhovnega. Odrasli potrebujejo na svoji poti iskanja motivacijo za svojo
religijsko rast, da tako postajajo bogatejši v svoji duši in se na ta način vključujejo v
celotno družbo. Odrasle v bibličnih skupinah motivirajo v ljubezni do Boga strokovno
usposobljeni voditelji, k življenju po veri in sprejemanju drugega v njegovem lastnem
verskem prepričanju. Danes ljudje ne želimo, da o vsebini religije samo poslušamo,
ampak želimo, da jo izkusimo, občutimo, doživimo. S potrebami, ki jih zaznavamo,
smo motivirani, da uresničimo svoje cilje. S pomočjo izkustva in z iskanjem notranje
resnice nam je dana možnost, da iščemo Njega. Takšen način življenja je danes
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motivacija za boljše in bolj urejene medčloveške odnose v multikulturni ter versko
pluralni družbi v Nadškofiji Maribor.

Ključne besede:
potrebe, odrasli, biblična skupina, religiozno izobraževanje, osebna rast, motivacija,
cerkveni dokumenti, sekularizacija, pluralna družba.
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SUMMARY

We focused on the need of adults for religious education in Bible study groups
in the Archdiocese of Maribor. In our representative sample the participants of Bible
study groups realize that they need the knowledge. Motives are encouraging them and
they originate from the needs of the participants. Participants are seeking the meaning
of life in their spiritual dimension, which is also recognised by Frankl. They are looking
for inner peace and overcome problems more easily. According to Deci and Ryan, they
meet the basic needs for competence, autonomy and connectedness. The participants
have needs and interests associated with human and religious maturation that motivate
individuals to education. According to Stegu, adults are motivated for education
initiatives, if they see the necessity and usefulness in it. Participants supplement the
achieved knowledge, they want to be well-informed.
They want personal growth in faith, which is noticed by their leaders when they
reach the trust of the participants with the progressive building of mutual relations in the
group. The catechesis can help and motivate them internally.
Participants feel the transformation of spiritual life in them. Participation in the Bible
study group excites them and causes a change in worldview. They have full faith when
they go after Him. They gain knowledge and experience and try to live this way. They
want education on the basis of testimony and dialogue.
The results of the research, carried out by participants and leaders of religious
groups, concerning the adults' need to obtain religious education in the plural society in
case of the Roman Catholic Archdiocese of Maribor and treating the documents of the
Church as guidelines, have shown that Bible study group is the way to work with adults
in terms of religious work (No. 14, Final document of the Slovene Church Plenary
Council 355, PIP 57, SPK 156). The participants of Bible study groups would be ready
to work even harder if the group met more often, at least twice per month. The
interpretation of gospels and life experience of the participants of Bible study groups
motivate them to follow Christ in everyday life and they try to accomplish this goal.
The participants of Bible study groups are open-minded and try to invite their families,
friends and acquaintances to the meetings of Bible study groups to deepen their faith.
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Through the deepening of their mind and their own experience they are motivated to
read the Bible.
Bible study groups of the Roman Catholic Archdiocese of Maribor are
communities where people read and think about God's Word. This motivates them to
unite their thoughts, experiences, capabilities and power. They are motivated to share
their experiences with others in the inner and outer community and society. The
participants of Bible study groups and their way of living are the answer and the
alternative to the life of the secularized society.
Bible study groups are mostly led by priests; so we would suggest that laypeople
help out where possible. Laypeople in charge of Bible study groups should have the
appropriate education. The solution could also be the connection of rectories. Examples
of this are the pastoral connections of the rectories in Dravograd and the pastoral
connections of the rectories of Slovenj Gradec and the Roman Catholic Archdiocese of
Maribor.
The main role in religious education, the catechesis of adults, play the documents
of the Church, but we would suggest more detailed guidelines when it comes to
motivating the adults to obtain religious education. We need documents which will lead
and motivate us to find new solutions when getting closer to the adults who are
achieving religious growth. This way we could catch the attention of adults who would
pass their knowledge onto the younger generations. We see the solution in concrete
pastoral plans, formed by rectories. By forming the plans by themselves, they would be
more motivated to carry them out. We also suggest a catechesis plan for adults,
according to the circumstances and availability in the Roman Catholic Archdiocese of
Maribor. We can consider the international reach which can be a motivation for
fulfilling plans, according to the circumstances and availability in the Roman Catholic
Archdiocese of Maribor.
The research, the need of adults to obtain religious education in the Roman
Catholic Archdiocese of Maribor, has shown us that adults need religious education and
are also motivated to obtain it. It gives us guidelines to recognise their needs, as society
and also as country of laypeople.
Adults are in need of religious education despite the secularization, which is
present in all spheres of the society and negatively influences the adults and their want
to obtain religious education. Even today adults need something higher, something
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spiritual. Adults of the Roman Catholic Archdiocese of Maribor need motivation for
religious growth, to enrich their souls and become part of the society. Adults in Bible
study groups are motivated by qualified leaders to open their hearts to God, to follow a
religious path and to accept the religions of others. People do not want to just hear about
religion nowadays, they also want to experience, feel and live it. Our needs motivate us
to fulfil our goals. With experience and by searching for the inner truth, we have the
chance to search for Him. This way of life is a motivation for better and more balanced
relationships in a multicultural and religious plural society in the Roman Catholic
Archdiocese of Maribor.

Key words: needs, adults, Bible group, religious education, personal growth,
motivation, documents of the Church, secularization, plural society.
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ZUSAMMENFASSUNG

Wir konzentrierten uns auf das Bedürfnis der Erwachsenen nach religiöser
Bildung in biblischen Gruppen im Erzbistum Maribor. Nach unserem repräsentativen
Muster sind sich die Teilnehmer der biblischen Gruppen bewusst, dass sie dazu das
notwendige Wissen benötigen. Die Motive regen sie an und haben ihren Ursprung in
Bedürfnissen der Teilnehmer. Die Teilnehmer sind auf der Suche nach dem Sinn des
Lebens in ihrer geistigen Dimension, was auch Frankl erkannte. Sie suchen den inneren
Frieden und überwinden leichter alle Schwierigkeiten. Laut Stegu sind Erwachsene für
Bildungsinitiative motiviert, falls sie daran eine Notwendigkeit und Nützlichkeit sehen.
Die Teilnehmer ergänzen das erworbene Wissen und wollen gut unterrichtet sein.
Erwachsene spüren ein inneres Verlangen nach religiöser Bildung und fragen sich
nach dem Sinn des Verbleibs, des Lebens und des Endes, was Ihre Leiter auch
bemerken, wenn sie das Vertrauen mit den Teilnehmern beim allmählichen Aufbau
gegenseitiger Verhältnisse in der Gruppe erreichen. Dabei kann ihnen die Katechese
helfen und sie innerlich motivieren.
Die Teilnehmer spüren in sich die Umwandlung des geistlichen Lebens. Eine
Teilnahme in der Bibelgruppe beunruhigt sie und verursacht eine Änderung der
Weltansicht. Sie verfügen über einen ganzheitlichen Glauben, wenn Sie hinter Ihm
gehen. Sie erwerben das Wissen und Erfahrungen uns versuchen so zu leben. Sie wollen
Bildung nach dem Zeugnis und Dialog.
Die Forschung der Teilnehmer und der Leiter von Bibelgruppen bezüglich des
Verlangens der Erwachsenen nach religiöser Bildung in der pluralen Gesellschaft am
Beispiel des Erzbistums Maribor und der Richtlinien kirchlicher Dokumente hat
ergeben, dass die Bibelgruppe ein Weg zur religiöser Arbeit mit Erwachsenen ist (N.
14, Abschlussdokument der Plenarsitzung der Kirche in Slowenien 355, PIP 57, SPK
156). Teilnehmer der Bibelgruppen wären bereit noch härter zu arbeiten, wenn sich die
Gruppe öfter treffen würde, mindestens zwei Mal im Monat. Die Interpretation von
Evangelien und die Lebenserfahrung von einzelnen Teilnehmern in den Bibelgruppen
ist eine Motivation Christus im alltäglichen Leben zu folgen. Die Teilnehmer der
Bibelgruppen laden mit ihrer offenen Art ihre Nächsten, Freunde und Bekannten ein,
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ihren Glauben bei den Treffen der Bibelgruppe zu vertiefen. Die Selbstvertiefung und
Eigenerfahrung motivieren sie zum Lesen der Bibel.
Die Bibelgruppen der Erwachsenen im Erzbistum Maribor sind eine
Gemeinschaft, in der das Wort Gottes gelesen und durchdacht wird. Das motiviert sie,
ihre Gedanken, Erfahrungen, Fähigkeiten und Stärke zu vereinen. Sie sind motiviert
ihre Erfahrungen mit Anderen in der engeren und breiteren Gemeinschaft, sowie in der
Gesellschaft zu teilen. Die Teilnehmer der Bibelgruppen stellen mit ihrem Leben die
Antwort und die Alternative zum Leben in der säkularisierten Gesellschaft dar.
Meistens werden Bibelgruppen von Pfarrern geführt, deshalb schlagen wir vor,
dass sie, wenn möglich, von Laien entlastet werden. Laien, die Bibelgruppen betreuen,
sollen eine entsprechende Ausbildung haben. Eine Lösung sehen wir auch in der
Zusammenarbeit von Gemeinden. Beispiele dafür sind die pastorale Verbindung der
Pfarrgemeinden von Dravograd und die pastorale Verbindung der Pfarrgemeinden in
Slovenj Gradec im Erzbistum Maribor.
Die Hauptrolle in religiöser Bildung, Katechese von Erwachsenen, stellen die
kirchlichen Dokumente dar, jedoch schlagen wir dabei detailliertere Leitlinien
bezüglich der Motivation der Erwachsenen nach religiöser Bildung vor. Wir benötigen
kirchliche Dokumente, diejenige die Suche nach neuen Lösungen beim Annähern an
Erwachsene, die nach religiöser Weiterentwicklung streben, lenken und anregen
werden. Damit könnten wir noch mehr Interesse der Erwachsenen wecken, die ihr
Wissen an jüngere Generationen weiter geben würden. Die Lösung sehen wir in
konkreten Pastoralplänen, die von Pfarren verfasst werden. Falls sie Pläne selbst
verfassen, sind sie viel motivierter sie auch umzusetzen. Wir schlagen auch einen
Religionsplan für Erwachsene vor, unter der Berücksichtigung der Verhältnisse und
Gegebenheiten im Erzbistum Maribor. Dabei können wir die internationale Reichweite
berücksichtigen, die eine Inspiration zur Ausführung unserer Pläne sein kann.
Aus der Studie Das Verlangen der Erwachsenen nach religiöser Bildung im
Erzbistum Maribor geht hervor, dass Erwachsene die religiöse Bildung brauchen und
dafür motiviert sind. Das gibt uns Leitlinien, dies als eine komplette Gesellschaft und
auch als ein Staat von Laien. zu erkennen.
Erwachsene brauchen laut unserer Studie religiöse Bildung trotz der
Säkularisierung, die heutzutage in allen Lebensbereichen anwesend ist und negativ das
Verlangen der Erwachsenen nach religiöser Bildung beeinflusst. Erwachsene brauchen
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auch heute etwas Höheres, Geistiges. Sie brauchen bei ihrer Suche Motivation für
religiöses Wachstum, um sich innerlich zu bereichern und sich in die Gesellschaft
einzufügen. Erwachsene in Bibelgruppen werden in ihrer Liebe zu Gott von fachlich
qualifizierten Leitern motiviert, ebenfalls zu einem religiösen Leben und Akzeptanz des
Anderen in seiner religiösen Überzeugung.
In der gegenwärtigen Zeit möchten die Menschen nicht nur über die Religion
hören, sondern sie auch erfahren, fühlen und erleben. Durch unsere Bedürfnisse sind wir
motiviert unsere Ziele zu erreichen. Mit Hilfe der Erfahrung und durch die Suche nach
der inneren Wahrheit haben wir die Möglichkeit nach Ihm zu suchen. Derartige
Lebensweise

ist

heutzutage

die

Motivation

für

bessere

und

ordentlichere

zwischenmenschliche Beziehungen in der multikulturellen und religiös-pluralen
Gesellschaft im Erzbistum Maribor.

Schlüsselwörter: Verlangen, Erwachsene, Bibelgruppe, religiöse Bildung,
persönliche Entwicklung, Motivation, kirchliche Dokumente, Säkularisation, plurale
Gesellschaft.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik za udeležence bibličnih skupin – od dec.
2012 do febr. 2014
ANKETNI VPRAŠALNIK
za udeležence biblične skupine
Prosim vas, da odgovorite na naslednja vprašanja:
1.) Ali vas je kdo spodbudil za obisk biblične skupine?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.) Kaj doživljate ob obisku biblične skupine?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3.) Ali ste se odločili za obiskovanje biblične skupine, ker:
a) želite osebnostno rasti

DA

NE

b) iščete smisel življenja in nehanja

DA

NE

c) želite medsebojno druženje

DA

NE

d) lažje premagujete težave

DA

NE

i

e) iščete notranji mir

DA

NE

f) želite biti dobro poučeni

DA

NE

4.) Ali vas iskanje smisla življenja usmerja k Bogu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.) Ali iščete odgovore na življenjska vprašanja v luči vere?
…………………………………………………………………………………………….
6.) Ali se vam ob odgovorih na verska vprašanja porajajo nova vprašanja?
…………………………………………………………………………………………….
7.) Ali v sebi čutite preoblikovanje duhovnega življenja po izobraževanju v biblični
skupini? Na kakšen način?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
8.) Ali vas na poti samouresničitve spodbuja delo v biblični skupini?
…………………………………………………………………………………………….
9.) Ali vas udeležba v biblični skupini vznemirja in povzroči pri vas spremembo
pogleda na svet?
…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………

ii

10.) Ali vas Sveto pismo nagovarja in spodbuja k veri, duhovnemu poglabljanju in
molitvi?
…………………………………………………………………………………………….
11.) Ali povabite svoje prijatelje v biblično skupino? Na kakšen način?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
12.) Katero število članov vam ustreza v biblični skupini?
a) 10 članov ali manj
b) 15 članov
c) 20 članov ali več
13.) Ali vas voditelj skupine dodatno motivira za religiozno izobraževanje?
a) Z dialogom
b) Z zgledom
c) Z izvirno metodo
14.) Ali vas je za obisk biblične skupine spodbudilo naslednje, da:
a) razmišljate pozitivno

DA

NE

b) spoštujete samega sebe in verjamete vase

DA

NE

c) vam poraz daje inspiracijo za večji trud

DA

NE

d) zaupate v Boga

DA

NE

iii

15.) Ali bi želeli kaj spremeniti pri delu v biblični skupini?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
16.) Vaša starost je: ……. let.

iv

Priloga 2: Anketni vprašalnik za voditelje bibličnih skupin – od dec.
2012 do febr. 2014
ANKETNI VPRAŠALNIK
za voditelja biblične skupine odraslih
Prosim vas, da odgovorite na naslednja vprašanja:
1. Ali mi lahko poveste, koliko ste stari in koliko časa vodite biblično skupino odraslih?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Kaj delate, vodite še kakšno drugo skupino?
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
3. Ali lahko opišete okolje, v katerem vodite biblično skupino odraslih?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
4. Kaj vas je motiviralo za delo v biblični skupini odraslih?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

v

5. Kako vam uspe vzpostaviti zaupanje?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
6. Bi kaj spremenili pri vodenju biblične skupine odraslih, da bi lažje dosegali
zaupanje? Kaj?
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
7. Ali je potrebno, da z vsakim udeležencem skupine razvijete osebni odnos?
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
8. Kaj je, po vaši izkušnji, najboljša motivacija za zadovoljitev potreb po religioznem
izobraževanju v biblični skupini?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. Ali lahko kot voditelj biblične skupine odraslih izpostavite kakšno dobro lastnost
udeležencev biblične skupine?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

vi

10. Ali je sodelovanje med voditelji bibličnih skupin potrebno? Na kakšen način?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
11. Ali se sme voditelj biblične skupine postaviti na isto raven z udeleženci skupine?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
12. Imate v spominu kakšen poseben trenutek iz svoje voditeljske prakse?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
13. Kako spodbujate odrasle udeležence biblične skupine, da se zanimajo za evangelij,
ko iščejo spreobrnitev in želijo spoznati Kristusa?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
14. Kako spodbujate odrasle udeležence bibličnih skupin, da po spreobrnjenju hrepenijo
po rasti v veri?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

vii

15. Ali ste pri motivaciji udeležencev biblične skupine pozorni tudi na svojo
motiviranost?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
16. Bi kaj spremenili v današnji katehezi odraslih? Kaj?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
17. Kako danes gledate na svojo odločitev za to delo?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
18. Kaj vas najbolj moti pri delu odraslih v biblični skupini?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
19. S čim ste najbolj zadovoljni pri delu z odraslimi v biblični skupini?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

viii

20. Bi kaj svetovali odraslim, ki se želijo pridružiti biblični skupini?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
21. Kaj vam pomeni biti voditelj odraslih udeležencev biblične skupine?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Priloga 3: Izjava dr. bibličnih ved, filozofije, teologije in zgodovine religij –
religijske antropologije Jožeta Krašovca, dne 15. 05. 2014, ki smo jo pridobili z
ustnim pogovorom.

Ali lahko na kratko spregovorite o pomenu Svetega pisma, o njegovi literarni in
sporočilni vrednosti?
Sveto pismo je v Evropi prava ustanova, kjer so nekatere države praznovale leto Svetega
pisma, na primer Nemčija dvakrat, Avstrija celo tri leta skupaj, zadnja pa je bila
Ukrajina leta 2004. V Sloveniji smo praznovali leto Svetega pisma v letu 2007, ko je
bila dana priložnost vsem slojem prebivalstva Slovenije, kakor že prej omenjenim
državam, da se zamislijo in zavedo, kakšen pomen ima Sveto pismo na različnih ravneh.
Recimo na čisto duhovni ravni, kot se goji med aktivno vernimi, in na splošno kulturni
ravni. Sveto pismo je besedilo, ki je bilo v vseh evropskih državah prvi dokument za
prevajanje, najprej v odlomkih, nato v celoti, in je torej odločilno vplivalo na razvoj
narodovega jezika. Tako je bilo tudi pri nas. Leto Svetega pisma 2007 je želelo v
Sloveniji spodbuditi ravno to zavest, torej, kakšen pomen ima Sveto pismo za našo
deželo v celoti. Sveto pismo je knjiga, ki organsko povezuje vse, kar človekov duh
zmore. Bodisi v smislu refleksije o temeljnih danostih in resničnostih, o svetu na
splošno, o človeku, o naši duši, o naših medsebojnih odnosih in glede na slutnjo tudi v
razmerju do absolutnega. Nekdo ima lahko sposobnost literarnega ali umetniškega
ustvarjanja, pa zavestno črpa iz bibličnih tem. Posebno pomemben sestavni del kulture
je glasba. In to je eden izmed razlogov, zakaj smo v letu 19. kongresa IOSOT v
Sloveniji prvič dobili leto Svetega pisma, ki omogoča vključitev vseh duhovnih,
kulturnih in znanstvenih potencialov. Kongres je pomenil največjo manifestacijo
bibličnih raziskav, mi pa smo hoteli pokazati tudi na most med znanstvenim
raziskovanjem Svetega pisma in na vplivanje bibličnih znanosti na kulturo, zlasti na
umetnost vseh vrst. Biblična znanost je v vseh časih zelo vplivala na umetnost, ker je
opredeljevala določena spoznanja, določene poudarke, umetniki so to opazili in vsak na
svoj način tudi postavljali poudarke v svojem umetniškem ustvarjanju.
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Priloga 4: Izjava dr. antropologije in socialnega delavca Jožeta Ramovša, dne
16. 05. 2014, ki smo jo pridobili s telefonskim pogovorom.

Ali mi lahko na kratko podate mnenje, kaj je skupina in kako vidite pripadnost
posameznikov skupini?

Skupina je:
– določeno število posameznikov;
– doživljajo medsebojno pripadnost in so med seboj povezani s skupinsko
zavestjo, ker so del skupine, ki ima določeno ime;
– sestava posameznikov, ki lahko med seboj neposredno občujejo oziroma
komunicirajo iz obraza v obraz in v odnosu jaz – ti;
– občestvo sorazmerno trajne celote oziroma nepretrgan sistem, ko se
posamezniki srečujejo v določenih terminih kot skupina z imenom;
– ko imajo določene cilje, vrednote in norme, ko posamezniki vedo, kaj hočejo
in kako to doseči;
– ko izpolnjujejo temu primerne dejavnosti, ki sestavljajo delovni program
skupine;
– lastna struktura vlog in položajev, ki izhaja iz tega, ko vemo, kaj potrebujemo
in kaj lahko dajemo.
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Priloga 5: Izjava dr. teologije Terezije Večko, dne 14. 05. 2014, ki je bila
podana ustno in po elektronski pošti.
Ali mi lahko predstavite, kot voditeljica bibličnih skupin, delo v bibličnih
skupinah odraslih in na kakšen način motivirate udeležence bibličnih skupin?
Na prvem srečanju na plakat napišem Sveto pismo. Udeležence povabim, da
posameznik ob vsaki črki nadaljuje z besedo, ki se je spomni. Nastanejo grozdi besed,
ki jih ob koncu pisanja preberemo. Ker je osrednja beseda Sveto pismo, se v zavesti že
oblikujejo povezave med zapisanimi besedami in posameznikovim pojmovanjem
Svetega pisma. Povabim jih, da vsak izbere eno besedo ali več in izrazi, kako jo vidi
povezano s Svetim pismom. Sad tega preprostega in sproščenega pogovora je
presenetljivo odkritje, kako globoko lahko tudi najpreprostejši človek dojema duhovni
svet ter se sreča z modrostjo, ki jo nosi v sebi. Hkrati se začne prebijati negotovost pri
izražanju, voditelj pa dobi vpogled, koliko udeleženci poznajo Sveto pismo.
Ob daljšem in teološko razgibanem besedilu (Jer 30–32) pa lahko povabimo
udeležence bibličnih skupin, da na plakat izpisujejo stavke, ki so se jih dotaknili. Ko vsi
napišejo, kar želijo, vse preberemo in zatem z osebno podelitvijo obdamo izbrana
mesta. Sad je hvaležnost in presenečenje nad bogastvom Božje besede.
Na plakat ali na liste lahko voditelj biblične skupine napiše različna mnenja, ki
jih imajo ljudje, na primer o Svetem pismu. Vsak udeleženec si v tišini izbere mnenje, s
katerim se strinja in s katerim se ne strinja. Na svojem listu napiše svojo misel ob
izbranih mnenjih. Zatem jih po preteku določenega časa voditelj povabi, da predstavijo
svoja mnenja in odzive nanje. Razvije se pogovor. Vsak udeleženec, tudi nezgovoren,
izrazi svoje mnenje.
Kako bo Božja beseda odmevala v človekovi duši, je odvisno od vprašanj. Ko so
v besedilu izrazito svetopisemske osebnosti, skušam z vprašanji odpreti pot do
poistovetenja ali odklonitve z njimi oziroma s posameznimi držami. Odgovori so
pokazali, da svetopisemsko besedilo v določeni literarni obliki govori o univerzalnih
izkustvih človeka v vseh časih.
Za teologa, ki skupino vodi, je takšno delo izvrsten izziv za poglabljanje v
neizčrpne zaklade Božjega razodetja, za udeležence pa prav tako.
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Priloga 6: Izjava dr. bibličnih ved Marijana Peklaja, dne 18. 05. 2014, ki smo
jo prejeli po elektronski pošti.
Ali mi lahko, kot voditelj bibličnih skupin, predstavite delo v bibličnih skupinah odraslih
in na kakšen način motivirate udeležence bibličnih skupin?
V bibličnih skupinah odraslih se pogovarjamo z Bogom. Pogovor z Bogom je
molitev. Ko sem dobil prvo skupino odraslih mož in žena, sem najprej vprašal, kako so
to delali na dotedanjih mesečnih srečanjih. Povedali so: uvodna molitev, glasno branje
odlomka, tišina, pogovor o prebranem, sklepna molitev. Želeli so, da izbiramo lažja
besedila. Kot voditelj biblične skupine sem se učil, kako imajo besede svete knjige
lahko popolnoma nepričakovane pomene, daleč stran od učenih komentarjev, ki sem jih
uporabil za priprave. Po končanem pogovoru v krogu okoli prižgane sveče je sledila
adoracija. Iz veroučne učilnice smo se odpravili v cerkev in tam ostali v tihem češčenju
pred tabernakljem, ki smo ga pozneje opustili. Molitev po branju in premišljevanju
Svetega pisma mi še zdaj prihaja v spomin.
Veliko je načinov, kako naj preučevanje Svetega pisma postane molitev.
Osnovna sta vera in zavedanje, da je v Knjigi zapisana Božja beseda, navdihnjena od
Božjega Duha. S tem sta uvodna in sklepna molitev okvir, ki nam pomaga, da se
duhovno naravnamo na branje in se po bibličnem večeru odpravimo domov, kjer
poskušamo udejanjati tisto, čemur smo bili priča.
Čisto osebno doživljam premike v gledanju na Sveto pismo. Seveda tudi pred 50
in več leti nisem dojemal svetih besedil samo kot nekaj, kar je treba verjeti, kot
zakladnico argumentov za teološke teze ali navodil za življenje po Božji volji.
Predvsem delo s svetopisemskimi skupinami in tisto, kar sem ob tem prebral, mi je dalo
misliti. Počasi sem razumel, da ni dovolj, da pristopamo k tem besedilom s primernim
spoštovanjem in se trudimo, da bi iz dognanj strokovnjakov o naravi Palestine, njene
zgodovine in kultur, ki so si tam sledile, bolje razumeli zgodbe in pesmi ter razvozlali
težka mesta. Ni dovolj samo molitev na začetku in na koncu srečanja, naše branje se
mora preliti v molitev. Glede metod in stopenj pri ukvarjanju s svetopisemskimi
odlomki se nikakor ne počutim trdnega ali kompetentnega. Zaporedje, ki je v (nekoč le
meniškem načinu) lectio divina, je logično; začeti je treba s preprostim branjem in z
ugotavljanjem, kaj tam stoji. V to prvo točko spadata tudi primerjanje z vzporednimi
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mesti in upoštevanje metafor ter simbolov. Potem pride meditacija, ki bi ji lahko rekli
duhovno branje, potem molitev, ko smo že v osebnem pogovoru z Bogom kot
“avtorjem” svetih spisov. Zrenje (kontemplacija) je zame nekaj težkega in se mi zdi, da
bi bilo veliko, ko bi prišli po LECTIO DIVINA do tretje točke. Če so bile prve tir
povezane z “delom”, potem bi četrti lahko rekli počivanje (v Bogu). Z malo obširnejšo
razlago sem se prvič srečal v Turnškovi knjigi Govori, Gospod (2002). Menda je
Einspieler nekje lepo povedal, da število teh “postaj” pač ni bistveno. Všeč mi je peta
ali šesta točka: akcija. Pomeni, da naj bi po branju in molitvi ali prišli do dejanj ali vsaj
do kakega sklepa, kaj bomo naredili, spodbujeni po Božji besedi. Osebno imam
občutek, da ne znam in ne zmorem česa premakniti v svetopisemskih skupinah, v
katerih sodelujem. Me je pa močno pritegnilo pisanje italijanskega teologa Bianchija
(Enzo Bianchi), kjer sem prvič srečal nedvoumno trditev o zakramentalnosti Božje
besede (Pregare la Parola, Ascoltare la Parola, La lettura spirituale della Bibbia). Pravo
branje Svetega pisma, ne samo pri liturgiji, je tisto, pri katerem se ljudje srečujemo z
živim osebnim Bogom in nas on po tej besedi očiščuje, tolaži, spodbuja, napolnjuje z
veseljem ter voljo, da bi naredili kaj dobrega itd. Nekaj tega mi mogoče kdaj uspe
povedati v pridigi. V splošnem doživim veliko lepih odzivov pri srečanju bibličnih
skupin po župnijah, a vse prehitro sem profesor, ki zna “vse” razložiti, in tudi
neskončno usmiljeni Gospod ostaja samo tisti, o katerem se pogovarjamo, do tega, da bi
se pogovarjali z Njim, pa je že pretežko.
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Priloga 7: Izjava dr. Rudija Koncilija, dne 20. 05. 2014, ki smo jo pridobili
ustno s telefonskim pogovorom.
Ali lahko spregovorite, na kakšen način bi motivirali posameznika za Božjo besedo?
Božjo besedo poslušajmo in jo premišljujmo, da bi jo lahko doumeli. Pri tem v
nas obrodi sad in ga daje, večjega ali manjšega. Božja beseda prihaja k nam iz Božjih
ust z nalogo, da bi dosegla duhovni uspeh, spreobrnjenje srca in s tem globlje spoznanje
življenja ter doseganje boljše kakovosti življenja. V luči Božje besede spoznamo, da
hrepenenje ni v nas kar tako, za šalo ali za absurd, za tragičen nesmisel neizpolnitve,
ampak je motivacija, ki zmaguje nad obupavanjem, je sila upanja. Učinkovitost Božje
besede je odvisna tudi od našega sodelovanja. Če se ne potrudimo, da bi Božjo besedo
razumeli, preprečimo, da bi v nas obrodila sad. Potrebno je, da smo zbrani pri
poslušanju ali branju Božje besede, da bi doživeli moč Božje misli. Ko Božjo misel
sprejmemo, je na preizkušnji naša stanovitnost, da Božja beseda lahko začne delovati po
nas, v našem življenju, kar ni vedno lahko.
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