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UVOD

Pavlova vzgoja in čas, v katerem je živel, sta oblikovala njegov način mišljenja, ki je v
vsem odprt Božjemu. Ob branju njegovih pisem smo odkrivali način poučevanja in
vzgoje kot izraz njegovega duhovnega zorenja, ki daje težo sporočilom njegovih pisem
in načinu oznanjevanja, predstavlja pa tudi izziv za sodobno katehezo in biblično
pastoralo.
Za eksegetsko analizo smo izbrali štiri odlomke (1 Tes 2,1-12; Tes 5,12-22; 1 Kor 3–4
in 1 Kor 12–14), kjer Pavel opiše vlogo učitelja, oznanjevalca in vzgojitelja za Kristusa,
ki je Božji sodelavec, temelj učenja je Božja modrost, cilj pa izgrajevanje Cerkve.
V 1 Tes 2,1-12 opiše, kako je s sodelavci oznanjal evangelij in kako so ga sprejeli
Tesaloničani. V sklepni spodbudi 1 Tes 5,12-22 pa Pavel prosi in spodbuja
Tesaloničane, da imajo pravilen odnos do oblasti in predstojnikov, do tistih, ki so v
pomanjkanju, do Boga in do njegovih darov, ki jih je treba prepoznati, gojiti in dati
veljavo z razločevanjem, kaj je dobro in kaj je slabo.
V 1 Kor 3–4 je izpostavil konkretno življenje v korintski skupnosti, kjer je bila že
premočno navzoča posvetna modrost ter pokazal na pravo vlogo učitelja, ki je zgolj Božji
sodelavec in na Božjo modrost, ki je temelj in vir učenja. Kristus je edini učitelj,
oznanjevalci pa so lahko samo njegovi služabniki. Do korintske skupnosti je bil kot
ustanovitelj posebej odgovoren, zato ni bil samo njihov vzgojitelj, ampak tudi ljubeči
oče, ki je rodil svoje otroke za Kristusa.
Vsi smo poklicani, da si prizadevamo za večje milostne darove (1 Kor 12–14), edini
pravi način takšnega prizadevanja pa je odprtost in razpoložljivost navdihom Svetega
Duha in služenje v ljubezni, kar je Pavel poimenoval odličnejša pot, darovi in karizme
pa so namenjeni v izgrajevanje celotne skupnosti.
Pavla v njegovih pismih spoznamo kot odločnega, spoštljivega, občutljivega, ponižnega,
iskrenega, resnicoljubnega, plemenitega in vedno zvestega Gospodu. Bil je ves v Kristusu
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in k njemu je želel privesti tudi druge, kar je izhodišče in temeljni namen njegovega
poučevanja in oznanjevanja.
Prvo oznanilo ima v ospredju oznanilo evangelija in klic k spreobrnjenju, kateheza pa
razvija in vodi k zrelosti začetno spreobrnjenje, ko spreobrnjenca vzgaja za vero in ga
vključuje v krščansko skupnost, kjer bo lahko vero tudi dejavno živel.
Ob študiju in odkrivanju Pavla kot učitelja smo prepoznali vzporednice med Pavlovim
učenjem in načinom podajanja na družinski katehezi, ki smo jo vzeli kot primer
aktualizacije Pavlovega poučevanja. Pavel je kot učitelj in vzgojitelj aktualen tudi v
času, ki ga živimo, ugotovitev pa smo potrdili z analizo ankete med starši, udeleženci
družinske kateheze. Starši in otroci želijo slišati in premišljevati Besedo takšno, kot je,
jo razumevati in uresničevati v vsakdanjem življenju in po njej stopajo v tesnejši stik z
Gospodom.
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1.

VPLIV

VZGOJE

NA

PAVLOVO

POSLANSTVO

UČITELJA IN VZGOJITELJA

1.1 PAVLOVO OTROŠTVO
Leto Pavlovega rojstva ni natančno znano, z veliko gotovostjo pa lahko sklepamo iz
posrednih izjav, da naj bi bil rojen med leti 7 in 10 po Kristusu. V poročilu o prvem
mučencu, svetem Štefanu, ki so ga kamnali okrog leta 36 po Kristusu, je bil Pavel opisan
kot »mladenič, ki mu je bilo ime Savel« (Apd 7,58), v Pismu Filemonu, ki naj bi bilo
napisano okoli leta 62 po Kristusu, v času ujetništva v Rimu, pa je sebe imenoval ›starec‹
(Flm 9). »Ti dve navedbi njegove starosti o njegovi osebi sta očitno zelo splošni, toda v
skladu s starimi izračunavanji so moža označili kot ›mladega‹, ko je bil star okoli 30 let,
medtem ko so ga imenovali ›starega‹, ko je dosegel življenjsko starost blizu 60 let, kot je
razložil papež Benedikt XVI. na prvi katehezi o apostolu Pavlu (Benedikt XVI. 2008).
Kot številni Judje v rimskem času je imel dve imeni. Ob rojstvu je kot rimski državljan
dobil ime Pavel, pozneje pa ob obrezi kot Jud še ime Savel (Saulos), grško obliko
hebrejskega imena Šaul, ki pomeni izprošen od Gospoda. Apostol na dveh mestih navaja,
da je iz Benjaminovega rodu (Rim 11,1; Flp 3,5), zato sklepamo, da je bilo njegovo
judovsko ime Savel po prvem kralju Izraela, ki je bil iz tega rodu (1 Sam 9,2). V pismih
večkrat s ponosom omeni svoj judovski izvor (Rim 11,1; 2 Kor 11,22; Gal 1,14; Flp 3,5).
V svojih pismih se imenuje Paulos, z grško obliko rimskega priimka Paulus, ki pomeni
majhen. S tem imenom je imenovan tudi v 2 Pt 3,15 in v Apd od 13,9 naprej. Obe imeni pa
nakazujeta ne samo njegov izvor, temveč tudi njegovo poslanstvo. Svoje rimsko ime začne
Pavel dosledno uporabljati ob srečanju s prokonzulom Sergijem Pavlom na Cipru (Apd
13,9), ko je jasno spoznal, da ga je Gospod poslal oznanjat evangelij predvsem poganom,
ob tem pa se je zavedal svoje povezanosti z rodom, ki mu je pripadal. Kakor je bil
Benjamin najmlajši Jakobov sin, tako se je tudi on predstavil kot »najmanjši izmed
apostolov« in nevrednega, da bi se tako imenoval. (Matjaž 2008, 7).
Ko je Pavla nekaj dni po binkoštnem prazniku leta 58 prijela razjarjena množica pred
jeruzalemskim templjem in ga hotela ubiti, zanj pa se je zavzel poveljnik čete, mu je Pavel
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povedal, da je »meščan mesta, ki ni brez slovesa« (Apd 21,39). Luka je v Apd trikrat
omenil, da je bil rojen v Tarzu (9,11; 21,39; 22,3), v Tarz pa se je zatekel tudi po
spreobrnjenju, kjer ga je kasneje poiskal apostol Barnaba (9,30; 11,25).
Tarz kot glavno mesto rimske province Kilikije, pokrajine v jugovzhodnem delu Male
Azije je bil zaradi svoje ugodne lege znan kot gospodarsko, kulturno, filozofsko in vzgojno
središče, kjer so poučevali stoiški in epikurejski filozofi. V Tarzu je poučeval tudi slavni
rimski retorik Cicero. Rimski pisec in geograf Starbo (od leta 63 pred Kristusom do 26 po
Kristusu) pa je poročal o tarziških šolah, ki so prekašale celo atenske in aleksandrijske.
Iz Pavlovega pogovora z rimskim poveljnikom izvemo, da je rimsko državljanstvo
podedoval (22,25-29), iz česar sklepamo, da je imela Pavlova rodbina v Tarzu ugled tako
med Judi kot Rimljani. Kot sin farizeja je bil s ponosom Izraelec, Abrahamov potomec, iz
Benjaminovega rodu (Rim 11,1; Flp 3,5). Pavel se med zagovori sklicuje na svoje rimsko
državljanstvo (Apd 16,37; 23,27), je pa tudi ta privilegij postavil v službo oznanjevanja
evangelija (25,10). Rimsko državljanstvo mu je omogočilo svobodnejše potovanje in ga
končno pripeljalo tudi v Rim.
V Tarzu je poleg Rimljanov in Grkov živela precej številna in ugledna judovska skupnost
(Judje izven Palestine so živeli v diaspori), ki je vzdrževala svojo sinagogo v Jeruzalemu.
Judje, ki so živeli po grških in rimskih mestih, so bili po navadi bolj odprti do drugih
kultur, so pa toliko bolj negovali svojo družinsko tradicijo. Pavla je to okolje močno
zaznamovalo: odprlo ga je za dialog z drugačnimi, hkrati pa je v njem močno okrepilo
zavest lastne hebrejske identitete. (Matjaž 2008, 7).

1.2 PAVLOVA IZOBRAZBA
Pavel je odraščal v okolju treh jezikov in dveh kultur. Njegova družina je bila predana
judovskim izročilom, zato je bil doma pogovorni jezik aramejščina, v javnosti pa so morali
tudi Judje govoriti grško, ker je bila grščina od Aleksandra Velikega naprej glavni
pogovorni jezik na celotnem področju Male Azije. Pri molitvi v sinagogi so v diasporah
poleg Septuaginte (grškega prevoda Svetega pisma) brali tudi hebrejska besedila. Iz
Pavlovih pisem vidimo, da mu je bila grščina domača, Septuaginto pa je večkrat navajal
kar po spominu.
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Judovsko izobraževanje je temeljilo na Postavi, v nasprotju s helenističnimi šolami, kjer je
bila osnova znanje matematike, retorike in filozofije. V talmudskem traktatu Pirke Abot
najdemo navodila, kako pravilno vzgajati, rabini pa poudarjajo, da študija Postave ne more
ničesar nadomestiti, zato so postavo začeli učiti že petletne otroke, z desetimi leti naj bi
otrok bral že komentar Postave, imenovan Mišna, s petnajstimi pa Talmud (Pirke Abot
V,24.) Rabini so spoštovali vse, ki so se ukvarjali s Postavo zaradi nje same: »Postava ga
odeva v ponižnost in sveti strah, usposablja ga, da je pravičen, pošten in zanesljiv.« (Pirke
Abot VI,1). Ob branju modrih izrekov bolje razumemo Pavlove besede v Gal 3,24-25, kjer
poudari, da je Postava za nas vzgojiteljica, ki nas je vzgojila za Kristusa. (Matjaž 2008,7)
V starosti 12 do 13 let, v dobi, ko judovski deček postane ›bar mizwa‹ (sin postave), je
Pavel zapustil Tarz in se preselil v Jeruzalem, kjer se je po najstrožjih predpisih šolal pri
nogah Gamaliela Starejšega, nečaka velikega rabina Hilela, in pri tem razvijal veliko
vnemo za Mojzesovo postavo (Papež Benedikt XVI. 2008, 293–299). Hilel je v nasprotju
s svojim tekmecem rabinom Šamajem zagovarjal naprednejše in bolj svobodnjaško obliko
judovstva in si med drugim prizadeval za spreobračanje poganov, medtem ko je Šamaj
odklanjal že možnost, da bi Bog imel kakršen koli načrt s pogani. (Drane 1987, 17–20)
Pavel je v zagovoru pred rojaki v Jeruzalemu povedal, da je Jud, rojen v Tarzu, odrastel pa
je v Jeruzalemu in se »ob Gamalielovih nogah natančno poučil o postavi« (Apd 22,3).
Gamaliel je bil znan učitelj postave v Jeruzalemu približno v letih 20–50 po Kristusu in je
med vsemi užival velik ugled. Pred velikim zborom se je v svoji odprtosti celo zavzel za
apostole: »Roke proč od teh ljudi in izpustite jih! Zakaj če sta njihov načrt in njihovo
početje od ljudi, bosta propadla; če pa izhajata od Boga, jih ne boste mogli uničiti,
temveč se boste znašli v boju proti Bogu.« (5,38-39).
Niti v Apd niti v Pavlovih pismih ni omenjeno, da je Pavel kdaj videl Jezusa pred njegovo
smrtjo na križu, zato sklepamo, da v času Jezusovega javnega delovanja Pavla ni bilo v
Jeruzalemu. Najverjetneje je, da se je po končanem šolanju v Jeruzalemu vrnil v svoje
rodno mesto, se pripravljal na sprejem učiteljske službe v sinagogi in se v tem času izučil
rokodelskega poklica, s katerim se je potem lahko preživljal. Pavel se je naučil tkati
ponjave za šotore, ki so jih izdelovali večinoma iz kozje ali kamelje dlake, kar mu je prišlo
prav tudi pozneje v Korintu, kjer je obiskal rojaka Ákvila in Prískilo in se pri njima
zaposlil, ker sta bila izdelovalca šotorov (Apd 18,3). Ko se je čez trideset let poslavljal od
Efežanov, pa jim je s ponosom zatrdil, da je z lastnimi rokami prislužil (Apd 20,34) vse,
kar so s spremljevalci potrebovali (Matjaž 2008,7)
5

1.3 GOREČNOST FARIZEJA

Pavel se je že v Jeruzalemu pridružil farizejski ločini, ki je postavi, ki jo je bilo
potrebno natančno izpolnjevati, prištela tudi razlago postave. Posebej skrbno so sestavili
predpise o čistosti, postu in spoštovanju sobote. Goreče izpolnjevanje izročil očetov
predstavi Pavel skupnosti v Galaciji kot temeljno usmeritev svojega življenja pred
spreobrnjenjem, ko je »v svoji strastni vnemi za očetna izročila v judovstvu prekašal
mnoge sovrstnike in rojake« (Gal 1,14), v Flp pa doda, da je bil po postavi farizej, po
gorečnosti preganjalec Cerkve, po pravičnosti v postavi neoporečen (Flp 3,5-6). Pavel
ni poznal Jezusa po krščanski tradiciji (Gal 1,22-24), ampak po farizejskem izročilu,
zato je bil Jezus za Pavla samo prestopnik postave. Ves je gorel za Boga in njegovo
postavo, v zaupanju, da je to edina pot za odrešenje, smrtno pa je sovražil krivoverce,
jih preganjal in postal celo morilec vernikov, v prepričanju, da razglašanje Jezusa za
mesija in odrešenika ne pomeni samo bogokletja in izdaje vere očetov, ampak tudi
usodno nevarnost za obstoj naroda. Zavedanje tega ga je kasneje opominjalo k
ponižnosti: »Jaz sem namreč najmanjši izmed apostolov, ki nisem vreden, da se
imenujem apostol, ker sem preganjal Božjo Cerkev« (1 Kor 15,9-10).
Prvi val preganjanja kristjanov je bil najmočneje usmerjen proti kristjanom, ki so se
spreobrnili iz grškega judovstva in so bili pravovernim jeruzalemskim Judom že prej
kamen spotike zaradi njihove odprtosti in so s tem predstavljali nevarnost cepitve
judovstva. Ob upoštevanju teh okoliščin lažje razumemo, zakaj je Pavel kot Jud iz
grškega Tarza dobil nalogo poiskati skupnost kristjanov v Damasku in vklenjene
pripeljati v Jeruzalem (Apd 9,1-2). Po poročanju Jožefa Flavija je tam živela zelo
vplivna in bogata judovska skupnost z več kot 10.000 člani in preprečiti je bilo treba, da
bi tako velika skupnost odpadla od postave. (Matjaž 2008, 7)
Pavel je postal preganjalec kristjanov z iskrenim namenom, da ohrani svojo vero in
prežene prestopnike postave. V gorečnosti za postavo in Gospoda je hitel proti
Damasku, na poti pa je moral dovoliti Bogu, da mu je spregovoril na poseben način. Po
srečanju z Vstalim pred Damaskom je spoznal Jezusa, Božjega Sina in Boga kot Očeta,
zato je potem kot apostol z gorečnostjo v moči Duha kot Božji služabnik želel vse
privesti k Jezusu, vratom, ki vodijo k Očetu.
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1.4 RAZODETJE NA POTI V DAMASK
Savel si je pri velikem duhovniku izprosil pismo, da bi smel kristjane vkleniti in prignati v
Jeruzalem tudi v 250 km oddaljenem Damasku.1 Izprosil si je posebno dovoljenje za
posebno srečanje. Pred Damaskom, prestolnico Sirije, kamor se je napotil, da prežene
privržence Poti, ga je obsijala in zaslepila luč z neba, ki je bila svetlejša od sončne svetlobe
(Apd 9,1-19; 22,2-26; 26,4-18) in zaslišal je glas, ki mu je rekel: »Savel, Savel! Zakaj me
preganjaš?« Slišal je glas in vprašal kdo ga kliče. »Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš.«
Savel je oslepel in potreboval pomoč, da je vstopil v Damask, kamor je čez tri dni Gospod
poslal Ananija, da je položil roke nanj, da je spregledal in postal poln Svetega Duha. Prej
je goreče preganjal privržence Poti, po srečanju s Kristusom pa je postal goreč apostol.
Pri Pavlovih poročilih v pismih moramo upoštevati tudi okoliščine pisem, ki so vplivale
na to, kaj je izpustil in kaj poudaril, pa tudi, da se je na ta dogodek skliceval, kadar je bil
ogrožen evangelij ali njegovo poslanstvo (prim. Gal 1,11-16; 2,16-21; 1 Kor 9,1; 15,811). Pavel tako v Gal kot v 1 Kor svoj apostolski poklic dokazuje s sklicevanjem na
videnje Vstalega Kristusa, da jim dokaže, od kod ima svoje poslanstvo: »Mar nisem
apostol? Mar nisem videl Jezusa, našega Gospoda?« (9,1) Dogodek pred Damaskom je
enačil s prikazanji Vstalega drugim in poudaril, da je sam na podoben način postal priča
vstalega Kristusa, zato je z vso avtoriteto zahteval od Korinčanov, da se držijo
evangelija, ki jim ga je oznanil. Pavel je spoznal, da mora kljub neposrednosti svojega
odnosa do Vstalega stopiti v občestvo Cerkve, da se mora dati krstiti in živeti v soglasju
z drugimi apostoli, ker bo samo v tem občestvu z vsemi mogel biti pravi apostol.
Pavel ni razlagal dogodka pred Damaskom kot spreobrnjenje. Sprememba njegovega
mišljenja in življenja je izhajala iz srečanja z Jezusom Kristusom. Vse, kar je bilo prej
zanj bistveno in osnovno, je postalo ›nesnaga‹. V ospredju ni bila več ›zasluga‹, marveč
›izguba‹, kar pa je po dogodku pred Damaskom veljalo samo za življenje v Kristusu
(Papež Benedikt XVI. 2008, 301–302), ker so ga te prednosti, namesto da bi ga vodile h
1

V Damasku, lepem in mogočnem mestu, ki so ga imenovali tudi »biser Orienta«, je živela zelo številna

judovska skupnost, ki so ji Rimljani pustili določene avtonomne pristojnosti, celó na področju sodstva
(zato véliki duhovnik Savlu lahko naroči, naj nasprotnike vklene in s silo prižene v Jeruzalem). Očitno je
v okvirih te judovske skupnosti tudi krščanstvo zelo kmalu pognalo močne korenine . (Hengel, Schwemer,
1997)
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Kristusu, oddaljevale od njega. Ni dovolj zgolj telesna pripadnost Izraelu, da bi mu
resnično pripadali in bili »Božji otroci«, postati moramo »otroci obljube« (Rim 9,6.8),
kar po Pavlovem mnenju vključuje pristop h Kristusu Jezusu (2 Kor 1,20), v katerem so
vse Božje obljube postale ›da‹.(CD 110, 67)

1.5 PAVLOVA TIHA LETA
Po srečanju z Vstalim pred Damaskom, je Pavel nekaj dni preživel z učenci v Damasku,
potem pa takoj šel v shodnice in oznanjal, da je Jezus Božji Sin. (Apd 9,19-20). Jude je s
tem povsem zmedel in so se nad njim zgražali. Boleč konflikt, ki je nastal z lastnim
narodom, ga je spremljal vse življenje, začel se je že s prvim dnem njegovega novega
življenja. Vsem je bil poznan po gorečnosti v preganjanju kristjanov, zato ga po
njegovem spreobrnjenju niso sprejeli krščanski spreobrnjenci, ker so se ga bali. Tako
mu eni in drugi niso zaupali, da je postal novi človek, zato se je za dve leti umaknil v
puščavske predele Arabije in nastopil t. i. ›tiha leta‹ (Apd 9,19 sl.; Gal 1,17 sl.).
Pavla so zunanji in notranji razlogi prisilili, da je se je za nekaj časa umaknil v samoto
in tam v miru premislil o vsem, kar se mu je zgodilo pred Damaskom in ob nesprejetosti
na začetku novega življenja. Čeprav ga je Hananija sprejel v damaščansko skupnost, mu
učenci še niso zaupali, njegovi so ga zapustili … Prepoznal je, da še ni dozorel za
oznanjevanje in da potrebuje čas in izkušnje, da bo dokončno spoznal, da prihaja
presežnost moči (2 Kor 4,7), ki edina lahko preoblikuje človekovo srce, strasti in um
(prim. Rim 1,24-28), izključno od Boga in ne z izpolnjevanjem postave ali od ljudi.
(Matjaž 2015, 182–184)
Zaupali pa mu niso niti dve leti kasneje, ko se je ponovno vrnil v Damask in se želel
pridružiti učencem. Nanj je poleg judovskih voditeljev postala pozorna celo politična
oblast. Namestnik kralja Areta je dal zastražiti mesto, da bi ga ujeli, učenci pa so ga po
košu spustili prek obzidja in tako je lahko zbežal iz Damaska in prvič obiskal Jeruzalem
(Apd 9,25; 2 Kor 11,32-33). Barnaba ga je predstavil vodilnim apostolom, skupnost pa
je ostala do njega nezaupljiva. S pogumnim oznanjevanjem je Pavel izzval
nasprotovanja pri judovski oblasti, helenisti so ga hoteli celo ubiti, učenci pa so ga
preko Cezareje poslali nazaj v Tarz (Apd 9,26-30). Umaknil se je v domače kraje v
okolici Tarza in na širnem področju Kilikije in Sirije preživel drugi del »tihih let« ob
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študiju postave in razumevanju v luči srečanja z Vstalim, preživljal pa se je z
opravljanjem rokodelskega poklica.
Ko je po štirinajstih letih od srečanja z Vstalim spoznal milost, ki edina rešuje, je v
njem zagorel misijonski ogenj, ki ga ni mogel več ustaviti. Spoznal je, da vse Sveto
pismo nujno vodi h Kristusu, Kristus pa odpira vrata k Bogu vsem, ki verujejo vanj. V
njem se je zgodil odločilen premik, ki ga je iz Savla spremenil v apostola narodov.

1.6 VPLIV ›DAMSKA‹ NA PAVLOVO UČENJE
Pavel srečanja z Vstalim Jezusom, ki je popolnoma spremenilo njegovo življenje, ni
nikdar pozabil. »Sila, s katero je besnel proti Gospodovim učencem in jim grozil s
smrtjo, se je sesula v cestni prah, vanj pa je vstopila sila Duha, ki je najprej iz njega
samega iz preganjalca naredila služabnika, iz farizeja Savla Pavla, apostola narodov.«
(Matjaž 2008, 7)
Pavlova izkušnja pred Damaskom je odločilno vplivala na njegovo teologijo, katere cilj
je razložiti tistega, ki ga je srečal pred Damaskom. Vse, kar je podedoval iz judovstva
ali iz grškega sveta ali iz cerkvenega izročila ali iz poznejše misijonske prakse, je
razumel v luči spoznanja, ki ga je prejel pred Damaskom. Pavel je bil vešč v judovskih
metodah razlaganja Svetega pisma, kot sta alegorija (prim 1 Kor 9,9-10; Gal 4,22-26) in
tipologija (prim. Rim 5,14; 1 Kor 15,22.45-49). Srečanje z vstalim Jezusom pred
Damaskom mu je pomagalo odkrivati globlji pomen postave in ga je osvobajalo slepe
pokorščine človeškim izročilom.
Iz srečanja z Vstalim pred Damaskom izhajajo temeljni poudarki Pavlove teologije:
vera v Boga Očeta in Kristusa kot Božjega Sina, Kristus je Gospod – Odrešenik,
svoboda do postave, zavest osebne poklicanosti, apostol Jezusa Kristusa, apostol
poganov, Kristusov služabnik in oskrbnik.

1.6.1 VERA V BOGA OČETA IN KRISTUSA KOT BOŽJEGA SINA
Pavel veroizpoved v enega Boga dopolni z razodeto vsebino nove vere, da je Bog Oče
(ho Patēr), iz katerega je en Gospod (Kyrios), Jezus Kristus, ki se mu je pred
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Damaskom razodel kot Božji Sin (Apd 9,5). Razodetje o Bogu Očetu je za Pavla
najpomembnejši dar, ki ga Duh polaga v srce vernika (Rim 8,15; Gal 4,6), saj se v njem
prepoznavajo kot Božji otroci in s tem kot novo Božje ljudstvo, ker postajajo verniki po
Kristusu pri krstu. (Matjaž 2015, 98)
V Rim 1,3-4 podaja svojo vero v Božjega Sina, »ki se je po mesu rodil iz Davidovega
rodu, po duhu svetosti pa je po obujenju od mrtvih postavljen za Božjega Sina v moči.
To je Jezus Kristus, naš Gospod.«
Pred Damaskom je srečal in spoznal vstalega Kristusa, dobil razodetje Božjega Sina in
bil poklican za apostola. Tu se je tudi začelo njegovo duhovno življenje s Kristusom,
kar je povzel v Gal 2,20: »Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.«
Molitev je pogovor z Očetom, ki nas sprejema za sinove, je izvir veselja. V molitvi
dihamo sinovsko življenje, v katerem sami sebe sprejemamo kot dar in v vsakem
dejanju sprejemamo Božjo ljubezen in nanjo odgovarjamo. Kakor veselje, so tudi
Pavlove neprenehne molitve ali zahvaljevanje za uspehe v Cerkvi izraz hvaležnosti
zaradi nastopa novega življenja, ki je zaznamovano z življenjem v Kristusu. (Keck
2015, 332–333) »V vsem se zahvaljujte« (1 Tes 5,18) v grščini pomeni »Delajte
evharistijo.« Po Jezusovi smrti in vstajenju se moremo in moramo v vsem in za vse
zahvaljevati, ko je najhujše zlo (njegov uboj) za nas postalo največje dobro, razlog, da
se v dobrem in slabem zahvaljujemo za dar, za prejeto in podeljeno odpuščanje. (Fausti
2012, 138)

1.6.2 KRISTUS JE GOSPOD – ODREŠENIK
Pavlovo teološko poučevanje je utemeljeno v 1 Kor, kjer je postavil nasproti
znamenjem in modrosti, ki ju iščejo Judje in Grki, oznanilo Kristusa, križanega, Judom
v spotiko, poganom v norost, tistim, ki so poklicani pa »Kristusa, Božjo moč in Božjo
modrost.« (1 Kor 1,21-24) Oznanilo odmeva v Rim 1,16, kjer Pavel govori o
»evangeliju (euangelion), ki je Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in
potem Grku.« To je »beseda križa« (1 Kor 1,18), ki postavi Kristusa v središče
soteriologije, nov način Božjega odrešenja.
»Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval,
da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen.« (Rim 10,9) Srečanje s Kristusom je vse
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njegove dotedanje vrednote postavilo na glavo in v Flp 3,7-11 je zapisal, da ima v
primerjavi s Kristusom vse, kar je imel prej za dobiček, zdaj za smeti, njegovo življenje
pa se je osredotočilo na Kristusa. Prizadeval si je, da bi se združil s Kristusom v njegovi
smrti in vstajenju.
Jezus je prišel na svet, da bi nas odrešil. Ne, ker smo pravični, ampak, ker smo
brezbožni. Opravičuje nas kot brezbožneže, če priznamo v luči vere svojo majhnost in
priznamo Božji izvor. Pavel izhaja iz prepričanja in izkušnje, da smo preveč nepopolni,
da bi v polnosti izpolnili postavo. Odveč in predrzno je pričakovati, da bomo živeli
tako, da zaslužimo večnost. Opravičenje je dar, ko se predamo Bogu in mu s tem
dovolimo, da vstopi v naše življenje in ga posveti.
V središču Svetega pisma ni Pavlov nauk o opravičenju, ampak oseba Jezusa iz
Nazareta, ki hkrati kaže na Boga Očeta, izvir in cilj odrešenjskega dogajanja. Pavel je
razvil nauk o opravičenju, da bi Jezus Kristus postal za verujoče tisto, kar po Božji volji
je: »Božji Sin, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20).

1.6.3 SVOBODA DO POSTAVE
Pavel se po lastni izkušnji zaveda, da je odrešenje le po veri in da tisti, ki so postali
Božji sinovi in hčere ne potrebujejo več Postave, ker imajo v sebi Svetega Duha, ki se v
njih bori proti skušnjavam mesa (Gal 5,18). »Dejansko sem po postavi odmrl postavi,
da bi živel Bogu.« (Gal 2,19) Svoboda v Kristusu ni priložnost za sebičnost, ampak nas
sili k služenju drug drugemu v ljubezni. (Gal 5,13-14; 1 Kor 9,19)
Pavel je svobodo razumel kot Kristusovo osvoboditev izpod moči ›sveta‹ in kot stanje
odrešitve v eshatološkem pomenu. Svobodo kristjana pa ogroža napačno razumevanje
postave, domišljavost, da se bomo rešili z izpolnjevanjem predpisov postave (»z deli«),
potrebno pa je le »v veri« sprejeti odrešenje, ki ga Bog zastonj poklanja po Kristusu.
Človekovo samozadostnost Pavel pogosto poimenuje »meso«. Ko pa se v veri odpremo
delovanju Duha, nas osvobaja mesa in spet postajamo Božji »sinovi«.
Postavljajoč nasproti »črko« in »Duha« je apostol upodobil dvojico, kakor je naredil z
Adamom in Kristusom: na eno stran postavlja to, kar je zmožen narediti Adam
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(človeško bitje brez milosti), na drugo stran pa to, kar uresniči Kristus (milost). Postava,
kolikor je črka, mori, čeprav samo posredno. (CD 110, 80-81)

1.6.4 ZAVEST OSEBNE POKLICANOSTI
Skoraj vsa svoja pisma začenja s pozdravom, kjer se predstavi kot od Boga izvoljeni
apostol Jezusa Kristusa (Rim 1,4-5; Gal 1,1; 1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; Rim 1,1; Ef 1,1; Kol
1,1). Čeprav se je zavedal, da so poleg njega tudi drugi apostoli, ki jih je Jezus izbral
pred njim (prim. 1 Kor 15,6-11; Gal 1,17.19), je bil prepričan da je Vstali Kristus klical
najprej njega, da opusti staro mišljenje ter pokaže svetu novost evangelija (Rim 7,6).
Božji poseg v njegovo življenje mu je odprl oči, da je lahko spoznal tako svoje uboštvo,
nespametnost in grešnost, kakor tudi svojo izvoljenost. (Matjaž 2015, 184–185)
Pavel je zatrjeval, da ga je poklical Kristus in je s tem mislil na srečanje z Vstalim pred
Damaskom, poklical pa ga je tudi Bog Oče (Gal 1,1) in je svoje poklicanje primerjal s
poklicanjem prerokov, še posebej z Izaijem in Jeremijem, ko je zatrjeval, da ga je Bog
izbral že v materinem telesu in ga poklical s svojo milostjo (Gal 1,15; prim. Iz 49,1; Jer
1,5). Poklic je razumel kot novo rojstvo, kajti vsak, ki je v resnici spoznal Kristusa, se je
znova rodil.
Vir Pavlovega evangelija in poklicanosti je srečanje z Vstalim pred Damaskom in v luči
tega razodetja se je zavedal svoje nevrednosti in še močneje prepoznal delovanje Božje
milosti, po kateri je to, kar je. Nima razlogov, da bi se postavljal pred drugimi, v
zavedanju, da mu je bilo vse omogočeno po Božji milosti.

1.6.5 APOSTOL JEZUSA KRISTUSA
V svojih pismih Pavel svojemu imenu doda naziv apostol in se predstavlja kot apostol
Jezusa Kristusa (1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; Ef 1,1; Kol 1,1; 1 Tim 1,1; 2 Tim 1,1, Tit 1,1) ter
s tem pokaže na njegovo avtoriteto Kristusovega in Božjega poslanca. S tem se
pridružuje skupini apostolov, ki jih je izbral Jezus. Sklicuje se na isto poklicanost in
pravico, kakor jo imajo oni. Pred nasprotniki je moral braniti svoje apostolstvo (prim. 2
Kor 11,5; 12,11-12; Gal 1,1), osnovne pravice apostola so mu nekateri oporekali tudi v
Korintu (1 Kor 9,3-4), zavest poklicanosti pa ga priganja, da kot apostol vztraja v
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oznanjevanju, »kajti gorje mi, če evangelija ne bi oznanjal« (9,16). Pavel ne deluje v
lastnem imenu, temveč je poklican (klētos) po Božji volji (thelēmatos theou), to je po
daru milosti (3,10; Rim 1,1; 12,3), ki mu je bila podeljena pred Damaskom (prim. Apd
9,1-19; 22,6-21; 26,12-18) in po srečanju z Vstalim (9,1; 15,8.10.15; Gal 1,15; 2,9);
Bog sam mu je položil v srce spoznanje Jezusa Kristusa (2 Kor 4,6). (Matjaž 2015, 30)
V primerjavi z drugimi apostoli pa se ima Pavel za negodnika in najmanjšega med
apostoli (1 Kor 15,8), ker se mu je Kristus po vstajenju prikazal kasneje kakor drugim in
ker je prej preganjal Božjo cerkev.
Pavel v 1 Tes 2,7 opiše ljubeznivost, s katero so skupaj s sodelavci nastopili med
Tesaloničani s toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke. Na različne načine
pojasnjuje, kdo so dejansko »Kristusovi apostoli.« V odlomku (2,1-12) uporabi dve
metafori, otroke in doječo mater. 1 Tes je prvo od Pavlovih pisem skupnosti verujočih
in to pismo ne začne s »Pavel, po Božji volji apostol« ali celo »služabnik Kristusa
Jezusa«, ampak preprosto ob svojem imenu našteje imena sodelavcev. V 2,4-6
postopoma prihaja do izraza »Kristusovi apostoli,« ki prav zaradi tega, ker so
Kristusovi, ne oznanjajo z namenom zlorabe, pohlepa ali iskanjem slave. (Gaventa
2007, 25–26)

1.6.6 APOSTOL POGANOV
Pavlove korenine so bile iz judovske in grške kulture, po srečanju z Vstalim pred
Damaskom pa se mu je odprlo obzorje nove kulture, kjer »ni več Juda ne Grka, ni več
sužnja ne svobodnjaka, ...«, ampak so vsi »eno v Kristusu Jezusu« (Gal 3,28), rdeča nit
njegovih pisem pa je spodbujanje in odločitev za odličnejšo pot, pot ljubezni. Pavel
povezuje razodetje na poti v Damask z njegovim apostolatom, poslanstvom med pogani.
Apostol se ne imenuje po ljudeh ali po človeku, ampak po Jezusu Kristusu in Bogu
Očetu, ki ga obudil od mrtvih (Gal 1,1). Zavest poklicanosti k poganom kot apostol in
služabnik Jezusa Kristusa, je temelj njegovega delovanja in razumevanja sebe kot
»opravičenega brezbožneža«. Po Kristusu je bil osvobojen spon greha in postal
»služabnik vsem« (1 Kor 9,19).
Pavel, nekdanji preganjalec, je postal služabnik Kristusa Jezusa v služenju oznanjevanju
evangelija med narodi, ki so mu bili zaupani. Za to je bila potrebna absolutna zvestoba
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(1 Kor 4,1-2). Za Pavla je bil njegov poklic istočasno sprememba gospodarja in
služenja. (Hengel in Schwemer, 1997)
V Gal 3 in Ef 2-3 je Pavel pokazal na veliko upanje Stare zaveze, da bodo narodi postali
del Izraela, ki se v Mesiju že uresničuje. V Rim 9–11 pa se Pavel (s stališča Juda)
poskuša soočiti z dejstvom, da se to dogaja na nepričakovan in nezaželen način. Večina
njegovih judovskih sodobnikov Jezusa kot Mesija ni sprejelo, posledica njihove
zavrnitve pa je bila, da so tudi pogani postali cepič. Za Pavla je obstajalo samo eno
Božje ljudstvo, pogani so bili le cepljeni na izvorno drevo. Zdaj so narodi v polnosti
delili izraelsko posinovljenje, zaveze, zakonodajo, bogoslužje, obljube, očake in … »iz
njih po mesu izhaja Kristus« (Rim 9,5). Kristjan poganskega izvora je človek z dvema
zgodovinama: ima lastni narodnostni in kulturni izvor, prednike ter dediščino, po drugi
strani pa novo duhovno, ›cepljeno‹ zgodovino – enako kakor Božje ljudstvo, ki je izšlo
iz Abrahama, – ki jo je podedoval z vključitvijo v Kristusa. (Christopher 2002, 3–8)
Na koncu svojega poslanstva je Pavel ponavljal besede preroka Izaija (Iz 6,9 sl.), ki so
se končno uresničile: »Božje odrešenje je bilo poslano poganom« (Apd 28,25-28). Judje
so zavračali odrešenje, pogani pa so ga sprejeli. Ustvarjen je bil ›nov narod‹, novi
Izrael, duhovni, eshatološki Izrael. (Tomić 1982, 59)

1.6.7 KRISTUSOV SLUŽABNIK IN OSKRBNIK
V Rim 1,1 se predstavi kot ›Kristusov služabnik (doulos)‹; v Flp 1,1 predstavi sebe in
Timoteja kot Kristusova služabnika, popolnoma predana evangeljski službi in Kristusu.
V 1 Kor 4,1-2 izpostavi, da je kot Kristusov služabnik odgovoren le Kristusu, ki ga je
poklical, od oskrbnika Božjih skrivnosti pa se zahteva zanesljivost.
Oznanjevalci so predvsem služabniki (diakonoi), orodje v Božjih rokah, po katerih so
prejeli vero, rast pa zagotavlja Bog. ›Služabnik‹ predpostavlja odnos z gospodarjem, ki
je v primeru Pavla in Apola Gospod (Kyrios) Jezus Kristus (1 Kor 1,1), ki ni samo tisti,
ki določi nalogo, ampak jo tudi pomaga izvršiti. Uporaba besede »vsak« poudarja
posebnost naloge, ki jo je Bog vsakemu osebno zaupal (prim. 12,7.11). V nadaljevanju
izpostavi še sodelovanje pri gradnji (3,8; prim. 13-14), vsak pa bo prejel plačilo po
svojem trudu. (Collins 1999, 145)
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2. RAZUMEVANJE PAVLA KOT UČITELJA IN
VZGOJITELJA IZ NJEGOVIH PISEM

Za eksegetsko analizo smo izbrali štiri odlomke (1 Tes 2,1-12; Tes 5,12-22; 1 Kor 3–4
in 1 Kor 12–14), kjer Pavel opiše vlogo učitelja, oznanjevalca in vzgojitelja za Kristusa.
V 1 Tes 2,1-12 nam razloži, kako je s sodelavci oznanjal evangelij in kako so ga sprejeli
Tesaloničani. Kar evangelizator oznanja z usti, uresničuje s svojim življenjem in je z
evangeliziranimi v pristnem odnosu. Pavel ni bil nad tistimi, ki jim je prinašal oznanilo,
ampak je prihajal od zunaj, kot nekdo, ki »vstopi« in potrebuje sprejem. Apostol je
vstopal od zunaj kakor beseda, ki jo je prinašal. Kljub nasprotovanjem in žalitvam, ki
jih je bil deležen, je našel v Bogu pogum, da je s sodelavcema oznanjal Božji evangelij
(2,2). Odpovedal se je iskanju lastne slave, prihajal ubog, majhen in spoštljiv do drugih.
Pavla je Gospod poslal v Tesaloniko skupaj s Silvanom in Timotejem, da kot bratje
pričujejo z življenjem, kar oznanjajo. (Fausti 2012, 48–61)
Čeprav je Pavel s sodelavci doživel trpljenje in zasramovanje, to evangelizacije ni
ustavilo, ampak jo je še bolj spodbudilo. Najprimernejši trenutek za oznanilo križa je
tisti, v katerem živimo križ. Apostol je namreč prepričan, da moramo iti skozi veliko
stisk, da pridemo v Božje kraljestvo (Apd 14,22). V 2 Kor 12,10 pa ta vidik še osvetli:
»Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten.«
Pavel v 1 Tes 5,12-22 prosi Tesaloničane, naj priznajo in cenijo avtoriteto, ki prihaja iz
glagola augeo, ki v latinščini pomeni rastem. Lastna je tistemu, ki je zrasel in pomaga
drugemu, da raste. (Fausti 2012, 135) Značilnost avtoritete je služenje vse do darovanja
sebe. So predstojniki v Gospodu, zgled tega, kar oznanjajo z zvesto hojo za Jezusom po
poti evangelija, oblikuje jih vestnost (Rim 12,8) in si prizadevajo za oznanjevanje Besede
in za poučevanje (1 Tim 5,17). Človek se ne odloča svobodno, ali bo dobil neki notranji
vzgib ali ne. Moramo pa se naučiti, da vzgibe prepoznamo in razločujemo, ali so dobri
ali slabi in se potem v svobodi odločimo, ali jih sprejmemo ali zavrnemo. Kar
sprejmemo raste, pa čeprav je majhno kot seme, česar pa ne sprejmemo, temu porežemo
korenine in ne prodre v nas. Zgodovina vsakega posameznika je bojno polje med
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dobrim in hudim duhom, ki se potegujeta za človeka, ko pa smo v Gospodu, nam je
dano pravo spoznanje in pogum v odločanju za dobro.
Tolažite malodušne (5,14) pomeni »postaviti se ob drugega in z njim govoriti«, da mu
vlijemo poguma. Malodušnost (oligo-psychía) pomeni šibko življenjsko silo, protistrup
zanjo pa sta bližina in beseda drugega. Malodušnost se namreč rodi iz občutka, da smo
osamljeni in zapuščeni. Bratove meje niso razlog za obsodbo in priložnost za
izkoriščanje, ampak prostor solidarnosti in sprejemanja v skupnosti, prostor, kjer drug
drugega potrebujemo, kjer smo sprejeti in sprejemamo. (Fausti 2012, 135)
V 1 Kor 3–4 se Pavel obrne na konkretno življenje v korintski skupnosti, kjer je bila že
premočno navzoča posvetna modrost, zato jih povabi, da sprejmejo modrost križa in se
pustijo preobražati Duhu, ki jih uvaja v Kristusovo misel. Razdori in rivalstva med njimi
pa kažejo, da modrosti križa še ne razumejo, ker so še duhovno nezreli, nedorasli v
Kristusu. Pavel razvije neke vrste teologijo apostolskega učenja, ko pokaže na pravo
vlogo učitelja, ki je zgolj Božji sodelavec, ne temelj in vir učenja, ki je Božja modrost,
ter na cilj poučevanja, ki je izgrajevanje Božje Cerkve, ki je Kristusovo telo, živ in med
seboj povezan Božji organizem, katerega Pavel v 1 Kor 3 predstavi z metaforami Božja
njiva, Božja zgradba in Božji tempelj. (Matjaž, 2015, 53) V 1 Kor 4 izpostavi, da je
Kristus edini učitelj, oznanjevalci pa so lahko samo njegovi služabniki. V tem poglavju
se predstavi kot ljubeči oče, ki vzgaja tudi trdo, če je potrebno z namenom poboljšanja.
Do korintske skupnosti kot ustanovitelj čuti posebno odgovornost, zato ni samo njihov
vzgojitelj, ampak tudi ljubeči oče, ki rodi svoje otroke za Kristusa. (Matjaž 2015, 59)
Vsi smo poklicani, da si prizadevamo za večje milostne darove (1 Kor 12,31; 14,1.12),
edini pravi način takšnega prizadevanja pa je odprtost in razpoložljivost navdihom
Svetega Duha in služenje v ljubezni, kar Pavel poimenuje odličnejša pot (hyperbolēn
hodon). S tem naredi prehod na naslednje poglavje, ki govori o ljubezni. Ljubezni ne
opiše kot karizmatični dar, ampak kot pot, ki nima primerjave, ker je najboljša. Niso
vsem dani milostni darovi, vsi pa smo poklicani, da živimo ljubezen. (Matjaž 2015,
132–133)
Ljubezen ne išče lastnih koristi, je kot odmev na Pavlov opomin v 1 Kor 10,24: »Nihče
naj ne išče svojega, ampak to, kar je drugega.« (prim. Flp 2,4), ko je pot k ljubezni do
drugih podprl z lastnim zgledom (10,33: kakor tudi jaz skušam vsem vse ugoditi in ne
iščem svoje koristi, ampak korist mnogih, da bi bili rešeni). Poudarjeni vidik ljubezni je
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še posebej pomemben v skupnosti, ko so darovi in karizme namenjeni v izgrajevanje
celotne skupnosti. (Collins 1999, 481)
Pavel želi govoriti kot družbeno bitje, da bi lahko katehiziral druge. Uporabi primerjavo
svojega govorjenja v jezikih z didaktično dejavnostjo med Korinčani (prim. »poučiti« v
14,6; prim. 12,28.29), vse pomembnejši kriterij njegovega delovanja pa je to, kar koristi
in je v izgrajevanje skupnosti (prim. 9,19-22). (Collins 1999, 504)

2.1 PAVEL JE PISAL PISMA SKUPNOSTIM KRISTJANOV
Pavel je začel s pisanjem pisem skupnostim kristjanov na drugem misijonskem
potovanju, ko je iz Korinta pisal skupnosti v Tesaloniki. Prvo pismo Tesaloničanom je
bilo napisano okoli leta 50 in je najstarejši dokument krščanstva. Večino pisem je napisal
na tretjem misijonskem potovanju in kasneje iz ujetništva. Večina njegovih pisem je
torej nastala med leti 51 in 66. Kadar katero od skupnosti ni mogel osebno obiskati, ji je
napisal pismo in odgovarjal na probleme v skupnosti, razlagal, kar niso razumeli, jih
poučeval in spodbujal k stanovitnosti v hoji za Gospodom.
Pavlova pisma obravnavamo na podlagi

poznavanja literarne oblike grške

epistolografije, ki pozna dve obliki pisanja pisem: krajše pismo, v katerem steče spontan
in oseben odnos med pošiljateljem in naslovniki ter daljše pismo, imenovano epistola,
ki je namenjena širšemu krogu bralcev, obsežnejša in literarno obdelana, se pa s tem
izgubi tudi spontanost odnosa.
Pavel je začenjal pisanje pisem s predstavitvijo samega sebe kot apostola ali služabnika
Kristusa Jezusa ali Božjega služabnika, kadar je pisal iz ujetništva, pa se je predstavil
kot ujetnik, in poudaril, da je od Boga poklican in izbran za to službo. Veliko mu je
pomenila bratska skupnost sodelavcev, zato je rad pisal pismo tudi v njihovem imenu in
v uvodnem pozdravu navedel njihova imena kot so-pošiljatelje. (Hawthorne, Martin in
Reid 1993, 657–658) Naslovnike poimenuje sveti in poklicani, predgovor pa zaključi po
Pavlovo z: milost (haris) in mir (eirēnē). Po istem modelu so sestavljeni tudi zaključki,
kjer Pavel naroča posebne pozdrave še za prijatelje, s katerimi je bil osebno povezan. Že
v pozdravu pa je vzpostavil odnos z naslovnikom in izpostavil vsebinski poudarek
pisma.
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Klasično zgradbo grške epistole je Pavel dopolnil z zahvalo, iz katere bolje razumemo
odnos med Pavlom in skupnostjo. Z zahvalo je na izviren način izpostavil, kar je v
skupnosti dobro in s tem pritegnil k branju ali poslušanju. Pripovedi dogodka sledi
temeljno sporočilo pisma, ki ga želi utemeljiti, navajanje različnih preizkušenj ali
dokazov, ki potrjujejo ali zavračajo in zaključni nagovor, v katerem ponovno poudari,
pozdravi in spodbudi poslušalce, da vsebino sprejmejo. Pavel ni suženjsko sledil
pravilom in strukturam. Retorične figure, ki jih je vključil v pisanje pisma pa usmerijo
pozornost v sporočilo pisma, ki jim ga želi posredovati. Pri razlagi pisem je potrebno
upoštevati epistolografijo, literarne vrste in opredeliti vlogo posameznih odlomkov.
Pavlova pisma so nastala v konkretnih situacijah in so bila namenjena točno določenim
naslovnikom (situacijska oz. pisemska teologija), zato moramo za razumevanje
njegovih pisem poznati specifične situacije in naslovnike pisma, kar pa ni vedno
najlažje, ker so njegova pisma del dogajanja in niso poročilo o dogajanju. (Hainz 2006,
11–23)
Pavlova pisma so pastoralna, v njih pa apostol osvetljuje zadeve, ki so nastale v
krajevnih Cerkvah, rešuje vprašanja, ki so se pojavila v njegovi odsotnosti, bodri,
svetuje in opominja. (Plevnik 2004, 29)

2.2 ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE 1 TES
Na začetku drugega misijonskega potovanja, ki je bilo med leti 48 in 52, je Pavel skupaj
s svojima sodelavcema Silvánom in Timótejem pripotoval v Filípe. Ko je prvič oznanjal
v Filipih, je doživel trpljenje in zasramovanje (1 Tes 2,2) in bil prisiljen mesto zapustiti.
S sodelavcema je odšel v 150 km oddaljeno Tesaloniko, kjer je evangelij oznanjal »z
močjo in Svetim Duhom ter s popolno zanesljivostjo« (1,5).
V Tesaloniki je imel svojo upravo rimski prokonzul za Makedonijo, mesto so leta 315
namreč ustanovili Makedonci. V Pavlovem času je bilo to cvetoče trgovsko mesto s
številnimi kulti, ker je v njem prebivalo mešano prebivalstvo. V mestu je bila močna
judovska skupnost in Pavel je kot po navadi začel z oznanjevanjem med Judi, sčasoma
pa je pritegnil mnogo bogaboječih poganov. Pavlov uspeh med pogani je bil Judom v
spotiko, zato so naščuvali izprijence in postopače v mestu proti njemu, s Silvánom pa
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sta morala bežati iz mesta in odpotovati v Berojo, kjer so ju lepo sprejeli (Apd 17,5-19).
Tesaloniški Judje so za njima poslali hujskače, ki so spet zanetili odpor. Silván in
Timotej sta ostala v mestu, Pavel pa je leta 50 prišel v Korint. Ko je za njim prišel tudi
Timotej in poročal o zvestobi in upanju vernikov mlade skupnosti, jim je Pavel takoj
poslal svoje prvo pismo, da bi jih utrdil v veri in opogumil (prim. Apd 18,1-17; 1 Tes
3,6-10) z besedami topline, očetovsko skrbjo in odgovornostjo za rast tesaloniške
skupnosti. (Brown 2008, 510–513)
V 1 Tes Pavel omenja Gospodov prihod (parousia) v vsakem poglavju, večinoma
mimogrede, kot nekaj, kar je vsem že znano. Le v 4,13-18 je ponovno predstavil
Gospodov prihod, kot cilj njihovega upanja, da bi pokazal, kako bodo umrli deležni tega
zveličavnega srečanja. (Plevnik 2004, 103–104)

2.3 EKSEGETSKA ANALIZA 1 TES 2,1-12

2.3.1 SPOROČILO V KONTEKSTU
Odlomek 1 Tes 2,1-12 je del prvega spodbudnega dela pisma (2,1–3,13) kjer se Pavel
zahvali za vero in evangelizacijsko pričevanje mlade tesaloniške Cerkve. Spada v zvrst
avtobiografskega poročila, ki sicer nima prepoznavne zgradbe, izpostavljeno pa je Pavlovo
življenje in evangelij, ki ga oznanja. Druga pomembna značilnost tega avtobiografskega
odlomka je njegova umeščenost v začetku telesa pisma, ki neposredno sledi odlomku
zahvale (Rim 1,11-16a; 2 Kor 1,12–2,17; nadaljuje v 7,5-16 in 10,7-12,13; Gal 1,11-2,21:
Flp 1,12-26; 3,2-14).
Vsebina in ton epistole preide od zahvaljevanja za živo vero in dejavno krščansko
življenje Tesaloničanov k pristnosti oznanjevanja Pavla in njegovih sodelavcev v
Tesaloniki z izrazom »Sami namreč veste, bratje« (2,1), ki je tipičen za prehod na
začetek telesa epistole v Pavlovih pismih (2 Kor 1,8; Gal 1,11; Flp 1,12; prim. Rim
1,13; Kol 2,1). (Weima 2014, 120–125)
Čeprav Prvo pismo Tesaloničanom nima jasne epistolarne strukture, odraža klasično
antično obliko pisma, ki jo najdemo tudi v drugih Pavlovih pismih. Poleg razširjenega
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uvoda in zaključka, kjer je v ospredju zahvala za vero Tesaloničanov in spodbuda, je
osrednji epistolarni del razdeljen na dva dela. V prvem, spodbudnem delu (2,1-3,13) izraža
zahvalo za vero mlade Cerkve in za evangelizacijsko pričevanje, v drugem, etično–
teološkem delu (4,1-5,11) pa spregovori o novem življenju krščanske skupnosti, ki je v
pričakovanju skorajšnjega Jezusovega prihoda. Oba dela pa se zaključita s sklepno
molitvijo (3,11-13; 5,23-24).
Znotraj ožjega konteksta 2,1-16 je narejen tematski premik iz osredotočenja na
oznanjevanje Pavla in njegovih sodelavcev med obiskom v Tesaloniki ob ustanavljanju
skupnosti (v. 1-12) k odgovoru tesaloniških kristjanov na njihov obisk (v.13-16), v. 13
pa označuje ta prehod. Podoben prehod je narejen dvakrat v delu zahvaljevanja: v. 1,5-8
(v. 5: Pavlov obisk; v. 6-8 njihov odziv) in 1,9-10 (v. 9a: Pavlov obisk; v. 9b-10: njihov
odgovor). Poleg tega v. 12 že usmerja od obiska ob ustanavljanju skupnosti k cilju tega
obiska za vernike v Tesaloniki (»kakor se spodobi pred Bogom, ki vas kliče v svoje
kraljestvo in v svojo slavo«).
Odlomek o oznanjevanju (2,1-12) je sestavljen iz šestih stavkov: v. 1-2; 3-4; 5-7b; 7c-8;
9, 10-12. Prvi štirje stavki so antiteze, v vrstici 9 pa je prehodna beseda »bratje«, ki
utemelji nadaljnjo delitev odlomka v dva dela: v.1-8 in 9-12.
V ožjem kontekstu odlomka (2,1-16) je vključen odgovor Tesaloničanov na Pavlov
obisk, in je (2,13-16) sestavljen iz dveh glavnih stavkov: v. 13 in 14-16. V prvem stavku
hvali Tesaloničane, kako sprejemajo Pavlovo besedo kot Božjo besedo, v drugem pa
njihov odgovor na Pavlovo oznanjevanje.
Struktura Pavlovega opisa oznanjevanja Božje besede ob prvem obisku v Tesaloniki v
2,1-16 (Weima 2014, 125):
1. Pavlova pristnost oznanjevanja med njegovim obiskom (2,1-12)
a) Pogumno oznanjevanje kot odgovor na preganjanje (2,1-2)
b) Bog jih ima za vredne zaupanja (2,3-4)
c) Otroška ljubeznivost (2,5-7b)
d) Toplina mame (2,7c-8)
e) Delo z lastnimi rokami, da bi ne bil komu v breme (2,9)
f) Očetovska vzgoja (2,10-12)
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2. Odgovor Tesaloničanov na njegov obisk (2,13-16)
a) Pavlovo besedo so sprejeli kot Božjo besedo (2,13)
b) Njihovo posnemanje preganjanih Cerkva v Judeji (2,14-16)
Po uvodnih zahvalah in spodbudah Pavel v izbranem odlomku (2,1-12) na slikovit način
opiše, kako je evangeliziral, v 2,13-16 pa, kako je bil evangelij sprejet. Tako lahko
zamejimo ožji kontekst (2,1-16), širši kontekst odlomka pa je prvi del osrednjega
epistoralnega spodbudnega dela pisma (2,1-3,13), kjer Pavel Tesaloničane spodbuja k rasti
v veri.
Pavel, Silvan in Timotej se zmeraj zahvaljujejo Bogu za dar vere, upanja in ljubezni, ki
ga je dal Tesaloničanom. Kljub veliki stiski so evangelij sprejeli in postali vzor
Makedoniji in Ahaji z zvestim življenjem po evangeliju v vsakdanjem življenju.
Spreobrnili so se od služenja malikom k živemu in resničnemu Bogu. Po začetnem
pozdravu sledi zahvala za oznanilo evangelija (2,4-5) in rodovitno sprejetost oznanila
(2,6-10).

2.3.2 SINHRONA ANALIZA

2.3.2.1 Evangelij in oznanjevanje
Evangelij (euangelion), veselo oznanilo, ki ga Pavel z gorečnostjo oznanja (1 Tes
2,2.4.9; 1 Kor 1,17; 9,14.16.18; 2 Kor 2,12; 10,16; 11,7; Rim 15,20; Gal 1,8.9.11; 4,13;
6,15.9; Flp 4,15; 2 Tim 2,8) po milosti in apostolstvu, ki ga je prejel od Gospoda je
seme, ki je obrodilo bogate sadove. Evangelij, ki ga oznanja, je prejel po razodetju
Jezusa Kristusa, kar mu daje tako avtoriteto kot zavest majhnosti pri oznanjevanju.
V evangeliju imamo program, kaj moramo narediti in kaj moramo reči, da bomo dosegli
svojo sinovsko istovetnost.
Pavlu pomeni evangelij dobro novico o Božjem odrešenjskem načrtu in se odraža v
njegovem dejavnem služenju, gorečnosti, smrti in vstajenju Jezusa Kristusa, ki ga
oznanja: »Božji evangelij« (Rim 1,1). Izraz je iz LXX, kjer je naveden sedemkrat v
pomenu »dobre novice« (2 Sam 18,20.22.25.27; 2 Kr 7,9) ali »nagrada za dobro
novico« dana glasniku (2 Sam 4,10; 18,22). Glagol oznaniti (euangelizomai) daje
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evangeliju (euangelion) hkratni verski pomen, ki ga v času pred Kristusom še ni imel.
(Fitzmyer 2008, 222)
Prvotno krščansko oznanjevanje je bilo povzeto v Pavlovem oznanjevalnem obrazcu:
»Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor
je v Pismih.« (1 Kor 15,3) in dodaja: »Naj bom torej jaz ali oni, takó oznanjamo in takó
ste sprejeli vero« (15,11). Krščanska vera ne sloni samo na dogodkih, temveč na
skladnosti teh dogodkov z razodetjem, ki ga vsebujejo Spisi judovskega ljudstva. (CD
110, 20)
Evangelij ne oznanjamo z besedo modrosti, da se Kristusov križ ne izvotli! (1 Kor
1,17); ne s prepričevalnimi besedami modrosti, temveč v Duhu in z Božjo močjo (2,1.4;
2,13; 12,8; 4,15). Pavlu je oznanjevanje evangelija naloženo kot nujnost (9,16). »Ker pa
je izvor te ›prisile‹ Božji načrt, je ta ›prisila‹ nujno sad ljubezni, ki rodi tudi odgovor v
svobodi in ljubezni. Pavel v 2 Kor 5,14 pokaže na ta izvor: ›Kristusova ljubezen nas
namreč sili, da smo takole presodili …‹ To pa pomeni, da so tudi vsi ostali, ki so
izkusili moč evangelija, dolžni da ga oznanjajo in pričujejo za Božjo milost. Čeprav
vsak na svoj način, pa je vsem skupno poslanstvo oznanjevanja. Nihče, kdor ni poklican
in poslan, ne more oznanjati evangelija. Oznanjevanje je torej samo odgovor.« (Matjaž
2015, 103)
V 1 Tes 2,1-12 pa Pavel opiše, kako so oznanjevali evangelij, ki jim ga je zaupal Bog in
so ga Tesaloničani sprejeli v veliki odprtosti. Evangelizirati ne pomeni samo oznanjati
(kerýso), ampak tudi razglašati besedo (laléin), prijazno spodbujati, opogumljati in rotiti
vse in vsakega, da bi spoznali resnico oznanila in premagali odpor, ki ga to vzbuja v
srcu. (Fausti 2012, 61)
Pri oznanjevanju so skušali ugajati Bogu, ne sebi ali ljudem. V prizadevanju za ugajanje
sebi in drugim gre namreč za »prazno slavo«, ki pa je glede na potrebe vedno
nezadostna. Obstaja pa tudi »polna slava«, ki nam jo daje Božji pogled, ko nam daje
sinovsko dostojanstvo. Ko se odločamo, ali bomo ugajali Bogu ali ljudem, smo na
razpotju med sebičnostjo in ljubeznijo, med utvaro in resnico.

22

2.3.2.2 Spodbujanje
Spodbujati (gr. para-mythéo, pomeni biti blizu, da bi govorili, se pogovarjali s
prijateljem, da bi opogumljali). (Fausti 2012, 61)
Apd 13,43; 14,22; 18,27; 20,2; 27,22; Rim 12,8; 2 Kor 13,11; Flp 2,1; Kol 1,28; 3,16; 1
Tes 2,3.12, 4,10; 2 Tim 4,2; Tit 1,9.
Pavlovo besedilo v 1 Tes 2,1-12 je spodbujevalno, ne samo v zahtevi, da so
Tesaloničani njegovi posnemovalci, tudi v daljšem opisu, kako in zakaj služabniki
služijo. Pavel s sodelavci je ljubeč do spreobrnjencev, ki se srečujejo s težavami, zaradi
svoje vdanosti evangeliju. (Richard 1995, 276)
V odlomku poudari, da njihovo spodbujanje ne izvira iz zablode ali nečistih nagibov,
ampak oznanjajo tako, kakor jih je imel Bog za vredne, da jim je zaupal evangelij (prim.
2,3-4). Apostol zato nikogar ne navezuje nase, ampak jih usmerja na Gospoda, ki je
edini Gospod, ker je postal služabnik vseh, da bi vse osvobodil.
S pomočjo kompleksne ponavljajoče zgradbe v v. 14 ponovi tradicionalno strukturo
spodbujevanja (»opominjamo pa vas, bratje«, glej 4,1. 10b; 5,1) in Tesaloničane
opomni, kako naj med seboj živijo v miru: »Opozarjajte tiste, ki nočejo delati, tolažite
malodušne, podpirajte slabotne, bodite potrpežljivi z vsemi.« (Richard 1995, 269)
Pavel se ima kot apostol za mater in očeta, predvsem pa za ›brata‹ v Kristusu, kar je sad
avtoritete, ki jo ima v Gospodu. Evangelizirati ne pomeni samo oznanjati (kerýso),
ampak tudi razglašati Besedo (laléin), spodbujati, opogumljati in rotiti vse in vsakega (1
Tes 2,12), da bi spoznali resnico oznanila in ga vzeli za svojega z uresničevanjem v
vsakdanjem življenju. (Fausti 2012, 60–61)
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2.3.2.3 Vera

Vera (pístis) temelji na Božji moči, ne na človeški modrosti (1 Kor 2,5). Izraz vera (in
njegove izpeljanke) zasledimo v 1 Kor 12-krat (1,21; 2,5; 3,5; 12,9; 13,2.7.13;
15,2.11.14.17; 16,13) in 11-krat v 1 Tes (1,3.8; 2,10.13; 3,2.5.6.7.10; 4,14; 5,8).
Biblična vera ni v prvi vrsti dejanje razuma ali volje ali čustev, temveč je poslušnost
Božji besedi. Vera je odločitev za Boga in ohranjanje zvestobe njegovi obljubi. Izvira iz
spoznanja Boga kot ljubezni, zato ne zahteva jamstva in potrdil, temveč izročitev.
Izročitev pa pomeni osvoboditev. »Vse zmorem v njem, ki mi daje moč« (Flp 4,13).
Vera je osebno izkustvo Božjega usmiljenja, ki nas osvobaja zagledanost vase. (Matjaž
2004, 6)
Iz lastne izkušnje na poti vere je Pavel prepričan, da pravo spoznanje vključuje zavest,
da ne zmoremo sami in se izročimo v Božje roke. Kristjan, ki je ločen od drugih, ne
more izpolnjevati Jezusovega sporočila, vero namreč živimo v občestvu in drugim
ljudem storimo, kar je Bog nam storil. V Gal 5,6 pa zapiše, da se resnična vera
uresničuje le v ljubezni.( Grabner Haider in Krašovec 1984, 753–754)
Pavel nas v 1 Kor (2,5; 6,9; 10,12; 16,13) spodbuja, da se na poti vere ne pustimo
zavajati, ostajamo budni in pozorni, da ne pademo v opiranju na človeško modrost,
ampak na Božjo moč.
Kristjani svojo vero in svobodo uresničujemo samo v ljubezni (prim. Flp 1,11; Kol
3,17) in tako nikomur nismo v spotiko. Kot zgled takšnega ravnanja pa Pavel predstavi
kar sebe, saj si je zadal za cilj, da bi jih čim več pripeljal k odrešenju, to je h Kristusu.
(Matjaž 2015, 113)
Sad Pavlovega življenja iz vere je tudi njegov nauk o opravičenju, ki predstavlja srčiko
Pavlove teologije. Apostol izhaja iz spoznanja, da se noben človek ne more sklicevati na
lastno pravičnost, »saj so vsi grešili in so brez Božje slave« (Rim 3,23). Opravičenja oz.
odrešenja ne more nihče doseči z izpolnjevanjem zapovedi oz. »del postave« (Gal 2,16).
Kljub temu da smo omejena bitja, smo v resnici posvečeni, ontološko spremenjeni, ko
verujemo. (Matjaž 2005, 6)
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Spoznanje Kristusa po srečanju z njim pred Damaskom je v Pavlu povzročilo teološki in
duhovni zasuk. Odslej je imel apostol drugačno umevanje Boga, zato se je njegovo
spoznanje Boga poglobilo, s tem pa tudi izbira vrednot, ki je drugačna, kot jih ima svet.
Novi princip življenja za Boga je vera v Kristusa in kot je zapisal v Gal 2,15-16,
opravičenje pred Bogom človek prejme po veri v Kristusa. (Plevnik 2004, 57–58)
Vera se ne rodi iz logičnega razlaganja, ampak iz uvida v Božje delovanje tukaj in zdaj.
Pavel sam postane topos Božjega delovanja in milosti, zato lahko v 4,17 poziva:
»Posnemajte mene!« (Matjaž 2015, 21)
Milost spreobrnjenja ni bila dana samo Izraelu, Bog je tudi poganom »odprl vrata vere«
(14,27; 11,18). Z vero, ki je Božji dar, Bog opravičuje, očiščuje, posvečuje, rešuje. Tako
se ustvarja nov narod, Izrael, ki sledi edini poti odrešenja. (Tomić 1982, 60)

2.4 EKSEGETSKA ANALIZA 1 TES 5,12-22

2.4.1 SPOROČILO V KONTEKSTU

Odlomek 1 Tes 5,12-22 je sklepna spodbuda, kjer Pavel prosi in spodbuja Tesaloničane,
da imajo pravilen odnos do oblasti in predstojnikov (v. 12-13), do tistih, ki so v
pomanjkanju (v. 14-15), do Boga (v. 16-18) in do njegovih darov, ki jih je treba
prepoznati, gojiti in dati veljavo z razločevanjem, kaj je dobro in kaj je slabo (v. 19-22).
Tesaloniška skupnost je živo občestvo, ki je že dobro strukturirano, čeprav tako
raznoliko, živi v vzajemnem služenju. Odlomek je liričen. Poteka ritmično in je
sestavljen iz kratkih velelnih stavkov. (Fausti 2012, 130–131)
Začetek nove enote 5,12 je nakazan že v 5,11 z dvema namigoma na prehod v stavku:
»zato« in »tolažite drug drugega« (prim. 4,18), glavni prehod pa nastane v 5,12, kar
potrjujejo besede, ki označujejo prehod: pa (de), bratje (adelphoi) in prosim vas
(erōtōmen). Nov začetek v 5,12 nakaže prepoznaven premik v vsebini iz eshatoloških
zadev (4,13-18; 5,1-11) na etiko, ki se nanaša na odnose znotraj članov tesaloniške
skupnosti. (Weima 2014, 378)
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Odlomek je razdeljen na štiri dele: v. 12-13, 14-15, 16-18 in 19-22. V prvem delu (5,1213) je izpostavljeno vedenje Cerkve in ravnanje do vseh predstojnikov, v drugem delu
(14-15) pa vedenje Cerkve in ravnanje do vseh njenih članov, še posebej do tistih, ki
nočejo delati, malodušnih in slabotnih. Specifične spodbude se zaključijo s splošno
spodbudo »bodite potrpežljivi z vsemi« (v. 14e) – tema, ki je razvita z antitezo:
Glejte, da ne bi kdo vračal komu hudega s hudim, (15a)
ampak si zmeraj prizadevajte za to, kar je dobro za vas in za vse. (15b)
Navedba ›z vsemi‹ (v. 14e) se razširi (v. 15b) v vključitev vseh ljudi. Antiteza nas vpelje
v tretji del – tri kratke spodbude v velelniški obliki so pretrgane s pojasnilom v vrstici
18b (»kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas«) , ki zaobjame tri spodbude v
enoto. Četrti del (5,19-22) ni izrazito prehodna formula, ki bi kazala na prehod od
prejšnjih vrstic.
Odlomek 5,12-22 obsega različne teme, ki so zavestno in spretno razvrščene glede na
strukturo:
1. Spoštovanje predstojnikov (5,12-13)
2. Služenje članom skupnosti, ki so v neprijetnem položaju (5,14-15)
a. Služenje tistim, ki nočejo delati (5,14a)
b. Služenje malodušnim (5,14b)
c. Služenje slabotnim (5,14c)
č. Služenje vsem članom (5,14d-15)
3. Izpolnjevanje Božje volje v čaščenju skupnosti (5,16-18)
4. Preizkušanje preroštev (5,19-22)

Odlomek 1 Tes 5,12-22 je sklepna spodbuda in skupaj z blagoslovom in pozdravi del
zaključnega dela (5,12-28) Prvega pisma Tesaloničanom. Pavel v tem odlomku
spodbuja k pravemu odnosu do predstojnikov, bližnjih, do Boga in njegovih darov.
Prizadevanje za prave odnose pa vodi k vedno popolnejši pripadnosti Bogu, tako da z
življenjem odgovorimo na njegovo zvestobo. Pismo se konča s pozdravom in sklepno
molitvijo (v. 25-28).
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2.4.2 SINHRONA ANALIZA

2.4.2.1 Opominjanje v Gospodu Jezusu
Pavel v Prvem pismu Tesaloničanom razlaga vlogo predstojnikov, ki jih opominjajo v
Gospodu (1 Tes 5,12), da bi rasli na poti vere. Beseda opominjajo (v gr. nouthetountas
hymas pomeni »vas spominjajo, spodbujajo k pozornosti«). Tako pomagajo delu Duha,
ki nas spominja Gospodovih besed. (Fausti 2012, 133)
Pavel opominja svoje naslovljence, da bi se odločili za dobro in utrdili v krščanskem
življenju: bojujte se z mano v molitvah (Rim 15,30); prosi brate, da se varujejo tistih, ki
radi delajo razprtije (16,17), jih opominja, da živijo vredno klica, s katerim so bili
poklicani (Ef 4,1), da živijo kakor se spodobi pred Bogom (1 Tes 2,12) in opominja
Timoteja, da razplamti Božji milostni dar (2 Tim 1,6). V svojih pismih 21-krat
opominja: Rim 15,30; 16,17; 1 Kor 14,24; 2 Kor 6,1; Ef 4,1; 6,4; Flp 2,1; 4,2; 1 Tes
2,12; 4,1.10; 5,12.14; 2 Tes 3,12.15; 1 Tim 4,13; 5,1; 2 Tim 1,6; Tit 2,6.15.
V 1 Kor 14 pa svoje brate opominja, z namenom, da bi jim njihovi shodi in darovi, ki se
tam pojavljajo, služili v izgradnjo njihove krščanske identitete in da bi uvedel v
bogoslužne shode red, saj Bog ni Bog nereda, ampak miru (14,33). (Matjaž 2015, 145)

2. 4. 2. 2 Potrpežljivi z vsemi
V grščini izraz potrpežljivo (makrothymei) pomeni »imeti veliko dušo«, širokosrčnost
(1 Kor 13,4), ki je v hvalnici ljubezni prva od značilnosti ljubezni. (Fausti 2012, 136)
Danes pa izraz potrpežljivost pokriva širok spekter pomenov, kot je zapisano v Slovarju
slovenskega knjižnega jezika: čakanje, vztrajanje, zaupanje, vzdržljivost … »Potrpežljiv
je, kdor prenaša kaj neprijetnega, neugodnega brez izražanja nejevolje.«
Pavel v svojih pismih izraz potrpežljivo/potrpežljivost uporabi 19 krat (Rim 2,4; 3,25;
8,25; 9,22; 15,4.5; 1 Kor 13,4; 2 Kor 1,6; 6,6; 12,12; Gal 5,22; Ef 4,2; Kol 1,11; 3,12; 1
Tes 5,14; 1 Tim 1,16; 2 Tim 2,24; 3,10; 4,2) in poudarja potrpežljivo prenašanje
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trpljenja in vztrajanje v ljubezni, počasnost v jezi in potrpežljivost z napakami drugih,
potrpežljivost v prenašanju krivic in kot zgled tistim, ki bodo verovali v Jezusa.
»Prava potrpežljivost, ki jo je pokazal Jezus v trpljenju, ni vprašanje zunanjega videza,
ampak srca: ker prihaja iz srca, lahko nagovori in umiri srce.« (Matjaž 2015, 135)
Pavlova uporaba izraza potrpežljivost in istoizvornih besed iz nebibličnih grških spisov,
kjer se je izraz pojavil razmeroma pozno in redko, izhaja iz LXX, kjer je izraz značilno
teološko pomemben pri opisovanju odnosa Boga do ljudstva zaveze. Potrpežljiv ali
literarno trpeč je odnos Boga do njegovega ljudstva (izraz v 2 Mz 34,6: »Gospod,
Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in velik v dobroti in zvestobi« se
pojavi večkrat v bibličnih in kasneje v judovskih spisih. Kristus ni samo značilnost
Pavlovega služenja, ampak je tudi pot, na katero apostol kliče spreobrnjence, v 5,14
spodbudi Tesaloničane, ko uporabi izraz »bodite potrpežljivi z vsemi«. (Weima 2014,
395–396)
Potrpežljivost je v paru z dobrotljivostjo kot prva pozitivna značilnost v hvalnici
ljubezni (1 Kor 13,4; Rim 2,4). Potrpežljivost je najprej Božja značilnost, še posebej do
grešnikov. Kot krščanska krepost se pogosto pojavi v novozaveznem seznamu kreposti
skupaj z dobrotljivostjo (2 Kor 6,6; Gal 5,22; Kol 3,12). (Fitzmyer 2008, 480)

2. 4. 2. 3 Prizadevajte si
Pavel v 1 Tes 5,15 Tesaloničane spobudi, da hudega ne vračajo s hudim, ampak si
zmeraj prizadevajo za to, kar je dobro zanje in za vse, da bodo živeli v miru med seboj.
»Prizadevajte si (diōkete, pomeni lovite, zasledujte) za ljubezen« (1 Kor 14,1) je
Pavlova spodbuda Korinčanom. »Za ljubezen si je treba intenzivno prizadevati, ker to
po eni strani skupnost nujno potrebuje (Rim 14,19), po drugi strani pa je za pravo
ljubezen potreben napor in odrekanje.« Spodbuja jih tudi k prizadevanju za duhovne
reči (pneumatika), še posebej za dar prerokovanja, ki pomeni prepoznavanje znamenj
časa v luči Božje besede in iskanje pravega odgovora. (Matjaž 2015,141)
Prizadevajte si za to, kar je v prid miru in medsebojnemu izgrajevanju, za ljubezen; za
ohranitev edinosti Duha z vezjo miru; živeti v tišini; prizadevajte si za to, kar je dobro
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za vas in za vse. Potrebno pa je tudi prizadevanje za oznanjevanje besede in poučevanje;
za pravičnost in za posvečevanje dobrim delom. (Rim 14,1.19.39; 1 Kor 14,1; Ef 4,3; 1
Tes 4,11; 5,15.17; 1 Tim 6,11; 2 Tim 2,22; Tit 3,8).
Pavel v 1 Kor 14,1 naredi prehod iz hvalnice ljubezni v 13. poglavju in se vrne k razlagi
karizem, v prehodu pa še enkrat naprej spodbudi k bistvenemu, k prizadevanju za
ljubezen. (Fitzmyer 2008, 509)
Ko doživimo, da smo ljubljeni, si prizadevamo, da bi bili tudi drugi ljubljeni. Prav k
temu je spodbudil tudi papež Frančišek na februarski sobotni avdienci jubilejnega leta:
»Poklicani smo, da bi si prizadevali, da bi tistim, ki jih srečamo, podarili konkretno
znamenje Božje bližine. Moje življenje, moja drža, način življenja mora biti prav
konkretno znamenje dejstva, da nam je Bog blizu. In tako se odprejo vrata usmiljenja.«
(Papež Frančišek 2016)
V središču kateheze pa je odgovoril, kaj prizadevanje dejansko pomeni. »Kadar si za
nekaj prizadevam, pomeni, da prevzamem odgovornost, nalogo do nekoga; pomeni tudi
način, držo zvestobe in predanosti, posebne pozornosti, s katero nadaljujem to nalogo.
Vsak dan smo poklicani, da si prizadevamo za stvari, ki jih delamo: v molitvi, pri delu,
pri študiju, pa tudi pri športu, v dejavnostih v prostem času ... Prizadevati si, skratka,
pomeni vložiti svojo dobro voljo in svoje moči za to, da bi izboljšali življenje.« (Papež
Frančišek 2016)
Pavel si je vedno prizadeval za duhovno rast skupnosti kot odgovorni ustanovitelj
skupnosti, jim je kot oče, ki jih je rodil v Jezusu Kristusu po evangeliju stal ob strani, če
pa je bilo potrebno tudi opomnil, kaj morajo opustiti, da bodo na poti vere tudi rasli. V
tem prizadevanju jih je vedno spodbujal k bratskemu življenju v edinosti, kljub
različnosti, saj se vendar hranijo z istim kruhom.
Vsak dan znova si je treba prizadevati, vsak dan znova odločiti za odličnejšo pot
ljubezni, ki bo najprej preoblikovala in spreminjala nas, nas odprla za bližnje in in nas
povezala v skupnost bratov in sester.
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2.5. PAVLOVO POUČEVANJE V 1 TES
Pavel je ob prvem oznanjevanju v Filipih moral mesto zapustiti in s Silvanom oditi v
Tesaloniko, kjer je z močjo in Svetim Duhom začel oznanjati evangelij med Judi, z
oznanjevanjem pa je pritegnil tudi veliko poganov, kar je postalo Judom v spotiko, zato
sta morala s sodelavcem bežati v Berojo, od koder je moral Pavel kmalu spet oditi. V
Korint, kamor se je zatekel, je za njim prišel še Timotej in ga s poročili o zvestobi
mlade tesaloniške skupnosti spodbudil, da jim je takoj napisal pismo, v katerem jih je
želel spodbuditi in opogumiti (Apd 18,1-17; 1 Tes 3,6-10).
Čeprav je bil Pavel pregnan iz Filipov in je doživel zasramovanje s sodelavcema, so se
opogumili, da so začeli z oznanjevanjem evangelija v Tesaloniki. V zavedanju, da
Gospod ostaja z njimi in da jih je imel za vredne, da jim zaupa evangelij, so se
opogumili in jim oznanili evangelij tak, kot so ga prejeli. S svojim življenjem so želeli
najprej ugajati Bogu, med njimi pa so nastopili v preprostosti in z ljubeznivostjo.
Pavel je s pismom želel spodbuditi Tesaloničane, da bi spoznali resnico oznanila, ga
vzeli za svojega z uresničevanjem v življenju in vztrajali v zvestobi, kljub
preganjanjem, s katerim verjetno ne bo prizanešeno tudi njim. V zahvali je Pavel
pozoren na njihovo delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja v Gospodu. V
prizadevanju, da bi evangelij, ki so ga po oznanilu prejeli, z močjo in Svetim Duhom
uresničevali, so postali zgled vsem verujočim.
Pavel se spominja, kako so med njimi oznanjevali evangelij s toplino matere, ki neguje
svoje otroke in so kakor oče svoje otroke opominjali, spodbujali in rotili, da živijo tako,
kakor se spodobi pred Bogom. In seme evangeljskih besed je vzklilo in rastlo med
njimi. Čeprav je odlomek (2,1-12) kratek, je v njem povzeto bistvo evangelizacije, ko je
potrebno najprej spodbuditi k poslušanju Besede, da prisluhnejo, Besedo sprejmejo in
slišijo in potem uresničujejo v vsakdanjem življenju.
Pozornost k poslušanju pa je pritegnil tudi z začetno zahvalo. Čeprav je bila skupnost
mlada, je potrebovala spodbudo v zahvali, za to, kar si že prizadevajo, da bodo
opogumljeni in utrjeni še pogumneje živeli evangelij, z zvestim krščanskim življenjem
pa postali najboljši evangelizatorji drugim.
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Pavel kot ustanovitelj skupnosti, oče, ki jih je rodil v Kristusu, je zaskrbljen za mlado
skupnost, ker jo je moral pustiti samo. Na Tesaloničane gleda kot na sirote, ki so ostali
sami, ker ne more biti z njimi, da bi jim bil kot oče tudi v oporo.
V pismu jih v 4. poglavju spodbudi, da napredujejo v tem, kar so prejeli, in kljub
ponudbam v okolici, še naprej živijo v zvestobi navodilom, ki so jim jih dali po
Gospodu Jezusu, da bodo s svojim življenjem ugajali Bogu. Opozori jih, naj se vzdržijo
nečistovanja, ohranijo svoje telo v svetosti in časti, ker jih je Gospod poklical k svetosti
(4,3-8). Spodbudil pa jih je tudi k rasti v bratski ljubezni, da ljubijo drug drugega, z
odgovornostjo zase in do drugih opravljajo svoja dela in živijo zgledno tudi v očeh
tistih, ki so zunaj. V vsakdanjem življenju naj ostanejo budni in trezni, si »oblečejo
oklep vere in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja« (5,8).
V 5,12-22 je Pavel pokazal tudi na vlogo predstojnikov, ki jih spodbujajo k pozornosti
in opominjajo v Gospodu, da bodo rasli na poti vere v zaupanju.
S ponavljajočo strukturo spodbujanja (»opominjamo pa vas«), kako naj živijo v miru in
med seboj, pa spodbuja Tesaloničane k zavestni odločitvi za dobro in da bi se utrdili v
krščanskem življenju.
V nadaljevanju jih je spodbudil k potrpežljivosti, velikodušnemu odgovoru na Božjo
potrpežljivost z njimi, še posebej pa izpostavi potrpežljivost s tistimi, ki nočejo delati, k
tolažbi malodušnih in podpori slabotnih, vedno pa naj si prizadevajo za to, kar je dobro
zanje in vse. Potrpežljivi naj bodo tudi do sebe, ko se bodo vsak dan odločali in
začenjali znova, predstojniki v Gospodu pa jih bodo na to spominjali z dobrohotnim
opominjanjem. Ne pozabi pa jih spodbuditi, da naj se v vsem zahvaljujejo za vse, kar
imajo, kar živijo.
Pavel v svojem poučevanju nikoli ni nehal verjeti v dobro v vseh in z nenehnim
dobrohotnim spodbujanjem odpiral srca ljudi za bistveno, jih rojeval za Kristusa.
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2.6 ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE 1 KOR
Korint je bil kot prestolnica Ahaje eno najbogatejših pristaniških in trgovskih mest v
antični Grčiji. Zaradi ugodne zemljepisne lege na morski ožini med Korintskim zalivom
v Jonskem morju in Saronskim zalivom v Egejskem morju je mesto povezovalo
vzhodni in zahodni del rimskega imperija, severno in južno Grčijo in imelo nadzor nad
prometnimi tokovi med Azijo in Italijo.
Leta 146 pr. Kr. so Rimljani mesto zaradi ahajskih ljudstev, ki jih je vodil Korint,
popolnoma porušili, prebivalce pa prodali za sužnje. Julij Cezar je leta 44 pr. Kr, mesto
ponovno pozidal kot rimsko kolonijo s posebnimi privilegiji. Ugodne gospodarske
razmere so pripomogle k hitri rasti prebivalstva in v Pavlovem času je mesto štelo že
okoli 100.000 prebivalcev.
Mesto ni bilo le križišče trgovskih poti, v mestu so se križali tudi zelo različni
religiozni, idejni in politični tokovi. Vsi kulti so imeli svoja svetišča, kjer so prirejali
bogate pojedine in zabave, mestu pa so dala poseben sloves češčenja v Afroditinem
templju, ki je bil center sakralne prostitucije.
Pavel je prišel v Korint pozimi leta 50/51 na svojem drugem misijonskem potovanju in
tam našel manjšo krščansko skupnost. Takoj je začel oznanjati evangelij in našel Akvila
z ženo Prískilo, ki sta se morala po ukazu cesarja Klavdija izseliti iz Rima. Pavel ju je
obiskal, in ker je »znal isto obrt,« se je zaposlil pri njima. »Po poklicu sta bila namreč
izdelovalca šotorov« (Apd 18,2-3). Pri njima je ostal »eno leto in šest mesecev.« Med
Korinčani je »učil Božjo besedo« in se poleg rednega oznanjevanja sam preživljal z
delom lastnih rok. Vernikom pa je naročal, »naj skrbijo za svoja opravila, delajo s
svojimi rokami,« kot so jim zapovedali in spodobno živijo v očeh tistih, ki so zunaj
(Apd 18,11-12). Z delom je Pavel pridobil naklonjenost someščanov in z njimi lažje
navezoval stike. Po svoji navadi pa je šel ob sobotah v shodnico in oznanjeval Judom in
Grkom (17,4). Ko sta prišla Silvan in Timotej (18,5), se je lahko oznanjevanju še bolj
posvetil. Judje so se kmalu uprli njegovi razlagi Svetega pisma in Jezusovega
mesijanstva. Ne le razlaga, ki je pritegnila mnoge, tudi moč Pavlove besede jih je vedno
bolj vznemirjala. Vedno več Grkov in Judov je začelo verovati in so bili krščeni, kar je
povzročilo vedno večje judovske upore. Sredi leta 51 je prišlo do velikih nemirov, zato
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je Pavel konec poletja 51 zapustil Korint skupaj s Prískilo in Akvilom in odplul proti
Efezu (Apd 18,18).
»Korint je predstavljal Pavlu velik izziv, kako v okoliščinah kot so bile, oznaniti
Kristusov evangelij, vztrajati in živeti oznanilo, kjer je osnovni princip resničnega
človeškega življenja in razvoja načelo darovanja, Kristusov križ pa najvišja oblika
Božje modrosti in njenega razodetja človeku.« (Matjaž 2015, 10–12)
Iz 1 Kor vidimo, da je Pavel dobro poznal položaj v korintski skupnosti, k čemur je
pripomoglo tudi to, da je bil v času pisanja pisma z njim Apolo (16,12), ki mu je lahko
razložil ozadje problemov v skupnosti.
1 Kor je najprej razširjen poziv k edinosti v konkretnih okoliščinah vsakdanjega
življenja (Collins 1999,19), konkretni temelj te edinosti pa je Kristus, križani (1,23).

2.7 EKSEGETSKA ANALIZA 1 KOR 3–4

2.7.1 SPOROČILO V KONTEKSTU

Po teološki razpravi o križu in o modrosti v prvih dveh poglavjih, se v tretjem poglavju
1 Kor Pavel ponovno obrne na življenje skupnosti, da bi jih spodbudil, da sprejmejo
modrost križa, se pustijo preobraziti Duhu in zaživijo novo življenje v Kristusu. Razdori
in rivalstva med njimi pa kažejo, da modrosti križa še ne razumejo in so še duhovno
nezreli, nedorasli v Kristusu.
Odlomek 1 Kor 3–4 je v ožjem kontekstu (1,10–4,21) prvi del glavnega sporočila ali
telesa pisma (1,10–15,58), ki natančneje obravnava problem razprtij in strank, ki so se
pojavile med korintskimi kristjani: »Jaz sem Apolov« ali »Jaz sem Kefov« ali pa »Jaz
sem Kristusov« (1,12). Pavel ne zagovarja nobene od strank, izpostavi pa pripadnost
Kristusu (3,21-23).
»Pismo ima obširen kristološki okvir, ki ga tvorijo prva štiri in petnajsto poglavje, ter
etično-ekleziološko jedro (514). Med jedrom in okvirom obstaja notranja logika, ki daje
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pismu dovolj trdno enotnost: Kristus, križani in od mrtvih vstali, je temelj, izvor in moč
nove krščanske identitete tako za posameznika kakor za skupnost – Cerkev.« (Matjaž
2015, 26–27)
Izraz »Ali ne veste« (3,16) izzove pozornost splošno ukoreninjenega prepričanja in je
značilen za Pavlovo retoriko (Rim 6,3.16; 7,1; 11,2; 1 Kor 6,9.15; 9,13). Pismo
Korinčanom ni prijazno kot druga njegova pisma, ampak je retorični poziv h konkretni
spremembi v življenju Korinčanov v epistolarni obliki. (Collins 1999, 165)
Korinčani so bili pred štirimi leti, ko jih je apostol Pavel prvič obiskal, še nedorasli v
Kristusu in jih je hranil kot otroke z mlekom, in ne s »pravo« jedjo. V 1 Tes 2,7 je to
opisal še tenkočutneje: kako so nastopili med njimi »z vso ljubeznivostjo in s prav
takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke.«
Pavlova predstavitev sebe kot doječe matere nam v 1 Kor 3,1-2 slikovito opiše Pavlovo
razumevanje narave apostolstva. Uporaba podobe matere v 1 Kor okrepi podobo
družine, je način izražanja, ki služi za izgradnjo korintske skupnosti. Metafora doječe
matere pa uvaja v kasneje uporabljeno serijo metafor, v katerih apostole primerja s
kmeti in gradbeniki in s tem pripravlja pot za nadaljnji pomen apostolskega delovanja.
(Gaventa 2007, 41–50)
Izraz po človeško ima negativen prizvok in kaže na trdovratnost Korinčanov in zaprtost
Duhu. Biti mesen je pri Pavlu sinonim za človeško grešnost. Med seboj se prepirajo,
kdo ima boljšega učitelja in s tem dokazujejo, da so še zelo človeški – »ali niste zgolj
ljudje.« (3,4) Zavist in prepiri jih ločujejo od templja, ki je Kristus, brez njega pa
skupnost ni več Cerkev.
Z uporabo retoričnega vprašanja, ki je sestavljeno iz dveh delov Pavel izzove Korinčane
k premisleku ali so še vedno meseni in nedorasli v Kristusu ali pa so že duhovni, kot so
prepričani sami. Pavel spodbuja, da bi kristjani ravnali po Duhu (kata pneuma; Rim 8,4,
prim. 1 Kor 3,10), namesto, da se še vedno ravnajo zgolj po človeških standardih.
(Collins 1999, 144)
Verniki so predstavljeni kot Božja njiva, vemo pa, da je Bog tisti, ki daje rast. Primerja
jih tudi z Božjo zgradbo, ker se za gradnjo katerekoli zgradbe predpostavlja sodelovanje
gradbenikov. Pavel uporabi še metaforo iz kmetijstva, ki jo je že uporabil za njegovo
služenje s sodelavci, ko zaključi opis korintske skupnosti kot Božje njive. S to izjavo
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Pavel zaključi s podobami iz kmetijstva, ker začne z uporabo metafor iz gradbeništva
(3,10-15.16-17). Soočenje s podobami iz kmetijstva in gradbeništva je skupno
helenistični in biblični literaturi. S tem ko Korinčane imenuje Božja njiva in Božja
zgradba, Pavel poudari, da korintska skupnost pripada Bogu, je Božja posest, je pa prav
tako tudi Božje delo, Bog je namreč po Pavlu in Apolu obdeloval polje in gradil
zgradbo. (Collins 1999, 147)
Pavel je hvaležen, da je kot moder gradbenik (sophos architektōn) položil temelje
korintske skupnosti kristjanov, ob tem pa se zaveda, da korintskih kristjanov ne sme
vezati nase in poudari, da je temelj Cerkve lahko samo Kristus (v. 11). Sledi metafori
zgradbe, v vrstici 10 izpostavi njegov delež prispevka k gradnji korintske skupnosti, ko
je kot moder gradbenik postavil temelj, s prispevkom vseh drugih (v. 11-15), ki živijo
odgovorno do tistih, ki so gradili za njim. (Thiselton 2000, 60)
Bog je z močjo besede križa izpolnil obljubo o premoči Božje modrosti, ki je sicer
označena kot norost med modrimi tega sveta. V Božjih očeh je modrost tega sveta
norost (mōria), v očeh preprostih ljudi, ki pripadajo temu času, pa je norost Božja
modrost. (Collins 1999, 165)
Evangelij ni filozofija ali ideologija. Je življenje v križanem in vstalem Kristusu, ki
človeštvo zbira in preobraža v Cerkev, ki je njegovo telo. (Tomić 1982, 83)
Pavel v 1 Kor pogosto navaja Sveto pismo, ko opisuje odnos med Božjo in človeško
modrostjo, iz česar sklepamo, da gre za povabilo, da vse presojajo v luči Božje besede
in se bodo gotovo vzdržali poviševanja drug nad drugim, kar se tako pogosto dogaja.
S tremi antitetičnimi paralelizmi v 1 Kor 4,10 (nori/razumni, slabotni/močni,
slavni/zaničevani) Pavel jasno pokaže kontrast med perspektivo Božje modrosti in
perspektivo modrosti sveta, ironičen način govorjenja pa naj bi poslušalcem odprl oči,
da bi prepoznali nesmiselnost svojega sprenevedanja. (Matjaž 2015, 62)
S tremi pari težkih izkušenj apostolskega trpljenja (sramotijo-blagoslavljamo,
preganjajo-prenašamo, obrekujejo-molimo), ki sežejo prav do te ure, doseže
stopnjevanje dramatičen vrhunec, izrazi, s katerimi opisuje težke izkušnje, pa niso le
retorično sredstvo, s katerim bi ganil poslušalce, ampak odsevajo Pavlovo osebno
izkušnjo. Njegovo trpljenje ima globlji smisel za Cerkev in njegovo poslanstvo, kar
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dokazujejo izrazi v naslednji trojici.(Matjaž 2015, 62) Slabo vračamo z dobrim, za tiste,
ki nas preganjajo in obrekujejo pa molimo in jih blagoslavljamo.
Izraz rotim Pavel uporabi na začetku 1 Kor, ko Korinčane roti, da med njimi ne bi bilo
razdorov (1,10) in na koncu pisma, ko jih spodbudi, da se podredijo voditelju (16,15).
Sebe je vsega izročil Kristusu in to je razlog, da jih spodbuja, naj postanejo njegovi
posnemovalci, kar še enkrat ponovi v 11,1. Pavel je izraz posnemovalci v svojih pismih
uporabil petkrat in mu da svojski kristološki pomen (1 Tes 2,14; 2 Tes 3,7.9; 1 Kor
4,16; 11,1; Flp 3,17). Kristus je življenje, ki ga je treba sprejeti in živeti, kar pomeni
posnemati, človekovo telo pa je topos, kjer se posnemanje uresničuje. (Matjaž 2015, 64)

2.7.2 SINHRONA ANALIZA
2.7.2.1 Apostol
Pavel se v svojih pismih predstavi z imenom Pavel (Paulos), ki mu razen v 1 in 2 Tes
doda naslov apostol, kar pomeni Jezusov odposlanec in s tem pokaže na avtoriteto
Kristusovega in Božjega poslanca. V Pavlovih pismih izraz apostol zasledimo 15-krat:
Rim 1,1; 11,13; 1 Kor 1,1; 9,1.2; 15,9; 2 Kor 1,1; Gal 1,1; Ef 1,1; Kol 1,1; 1 Tim 1,1;
2,7; 2 Tim 1,1; 1,11; Tit 1,1.
Poklican je po Božji volji, po daru milosti, ki jo je prejel po srečanju z Vstalim pred
Damaskom, zato ne deluje v svojem imenu. Izvoljenost, poslanstvo in razodetje je jasno
izraženo v samoimenovanju apostol, tj. Jezusov »odposlanec«. Nekdanji preganjalec je
postal služabnik Kristusa Jezusa v služenju oznanjevanju evangelija med narodi, ki so
mu zaupani. Za to je bila potrebna absolutna zvestoba, saj se »za oskrbnike Božje
skrivnosti zahteva, da se vsak izkaže zvestega« (1 Kor 4,1-2). Za Pavla je bil njegov
poklic istočasno sprememba gospodarja in služenja. (Hengel in Schwemer 1997)
V svojih pismih se je predstavljal kot »apostol Kristusa Jezusa« (1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1)
ali kot »služabnik Kristusa Jezusa« (Rim 1,1), »odbran za oznanjevanje Božjega
evangelija« (Rim 1,1), ob tem pa poudaril, da ne po ljudeh in tudi ne po človeku, ampak
po Jezusu Kristusu in Bogu Očetu, ki ga je v to poklical.
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Čeprav je bil farizej, se je Pavel imenoval apostol oz. Kristusov služabnik (Rim 15,16).
Njegovo poslanstvo je bilo priznati Cerkve po vsem svetu in se boriti za njihovo pravo
pripadnost Bogu. Z uporabo citatov iz Stare zaveze v pismih je pojasnjeval (npr. v Rim
9,25 je citiral Oz 2,25), da je Božji namen vključevanje poganov, da bodo slavili Boga
zaradi njegovega usmiljenja.

2.7.2.2 Beseda križa
Beseda križa (logos tou staurou) je tistim, ki so na poti odrešenja Božja moč (prim. 1
Kor 1,18), v njej pa prepoznamo tudi Pavlov način razmišljanja in govorjenja, ki izhaja
iz zavesti človeške nepopolnosti in krhkosti, kot piše v 2 Kor 4,7: »Ta zaklad pa imamo
v glinastih posodah, da bi bilo to preobilje moči iz Boga in ne iz nas.« V Pavlovih
pismih izvirni teološki izraz beseda križa zasledimo samo enkrat v 1 Kor 1,18, besedo
križ (staurou) pa zasledimo 17-krat: 1 Kor 1,17.18.23; 2,2.8; 2 Kor 5,14; 13,4; Gal 2,19;
3,1; 5,11; 6,12.14 (2x); Ef 2,16; Flp 2,8; 3,18; Kol 1,20; 2,14).
Apostol Pavel je Božjo besedo dojemal tako kot Kristus, ker je bila beseda življenja tudi
njemu beseda o križu, kot je zapisal v Gal 2,19b-20: »Skupaj s Kristusom sem križan; ne
živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri
Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.« V 1 Kor 1,17-18 pa piše, da ga
je Kristus poslal »oznanjat evangelij, a ne z modrostjo besede, da se Kristusov križ ne
izniči. Beseda križa je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost, nam, ki smo na
poti odrešenja, pa je Božja moč.« (prim. Iz 29,14)
Pavel je želel v Pismu Korinčanom približati Kristusov način razmišljanja, ki ga označuje
križ. »Pred Korinčane, ki so se ponašali s svojim duhovnim napredkom, postavlja
Kristusov križ kot odraz Božjega mišljenja, ki oporeka njihovemu napuhu (1 Kor 1,18-31).
Obrača jih h križanemu Kristusu in jih poziva k ponižnosti. Hkrati apostol poziva
Korinčane, naj spremenijo svoje mišljenje in si ne lastijo zasluge za svoj duhovni napredek
v Kristusu, kajti vse so prejeli od Boga.« (Plevnik 2004, 52)
Grki so zavračali vse, kar je bilo v nasprotju z razumom, Judje pa vse, kar je bilo v
nasprotju s postavo, zato so Grki v križanem Kristusu videli norca, verni Judje pa
hudodelca. Obojim pa se je zdela tako Kristusova, kot Pavlova beseda trda, »ker namreč
svet z modrostjo ni spoznal Boga v Božji modrosti …« (1 Kor 1,21-24).
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»Zgolj modra beseda ne more prodreti do srca, ga ne more ogreti in nagovoriti k
spremembi. To zmore samo beseda, ki prihaja iz resnice, ki se je udejanjila v Kristusu in v
njegovem križu.« (Matjaž 2015, 37)

2.7.2.3 Božji tempelj
Pavel je Korinčane spodbudil, da ozavestijo svojo identiteto in naravo Cerkve, v katero
so bili poklicani (1 Kor 3,16-17), so namreč Božji tempelj (naos Theou). Kristjani iz
judovstva so še imeli pred sabo veličastnost jeruzalemskega templja, ki si ga je Bog
izbral za prebivališče (prim 1 Kr 8), občudovanje pa so zbujali tudi poganski templji. Po
krstu se je v krščenih naselil Božji Duh, zato sta krščanska občestva in posameznik
sveto prebivališče Boga, ki se je v Kristusu naredil človeku dostopnega. (Matjaž 2015,
56)
Ob koncu prve primerjave evangelizacije s sajenjem in zalivanjem, je Pavel korintski
skupnosti kristjanov povedal, da so »Božja njiva« (1 Kor 3,9), drugo primerjavo
evangelizacije pa povzel z gradnjo, ko jim je rekel »Božji tempelj.« Božji tempelj je
starozavezni izraz, ki v Dan 5,3 in Jdt 4,2 pomeni dejanski tempelj v Jeruzalemu, Pavel
pa ga je uporabil v metaforičnem pomenu, kar pa ne pomeni nasprotovanje pomenu
jeruzalemskega templja. Skupnost kristjanov ni več samo Božja zgradba (3,9), ampak je
Božje bivališče, »Božji tempelj,« kjer je mogoče najti Božjo navzočnost med kristjani.
Tako poimenovanje zasledimo tudi v 3,17; 2 Kor 6,16 (citat iz 3 Mz 26,11); prim Ef
2,21. Pavel govori o prisotnosti Duha kot o delovanju Boga sredi skupnosti kristjanov, v
ozadju Pavlove podobe češčenja pa je starozavezna ideja enega prostora, Jeruzalem,
kjer Izrael časti Boga (2 Kr 23,4-25), ker je bil to simbol edinosti Izraela kot enega
Božjega ljudstva (prim. Mdr 9,8.17). Pavel je z uporabo izraza Božji tempelj ponovno
poudaril enost skupnosti kristjanov, ki zato lahko prav tako živi brez delitev ali frakcij,
ne glede na kako velikem področju je razširjena. Podoba templja ni omejena na
skupnost voditeljev, ampak se nanaša na vse kristjane. Pavel piše o prisotnosti Duha
tudi v Rim 8,9, kjer pa navaja kristjane kot posameznike, kar se ponovi tudi v 1 Kor
6,19. (Fitzmyer 2008, 202–203)
V 1 Kor 6,19-20 Pavel razloži, da ima telo posebno vez z Gospodom, vstalim Kristusom
in Očetom, saj je po njem telo postalo tempelj Svetega Duha: »Mar ne veste, da je vaše
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telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas, in da ga imate od Boga in niste sami svoji?«
Odkupljeni ste bili namreč za visoko ceno. »Tako kot jeruzalemski tempelj, v katerem
je prebivala Božja slava, ni pripadal ljudstvu, ampak Bogu, tudi telo ne pripada človeku,
ampak Gospodu.« (Matjaž 2015, 82)

2.7.2.4 Milost in mir
Pavel se v uvodnem delu 1 Kor zahvali za Božjo milost, ki jim je bila dana po Jezusu
Kristusu. Poklic oznanjevalca je nezaslužena Božja milost (charis tou Theou), v
Pavlovih pismih pa izraz (charis) najdemo 39-krat: Rim 1,5; 4,4.16; 5,2.15; 6,14.15;
12,6; 15,5; 1 Kor 1,4; 3,10; 15,10; 16,3; 2 Kor 1,12.15; 4,15; 6,1; 8,1.4.6.9; 9,8.14; Gal
2,9.21; 3,19; Ef 3,2.7.14; 4,29; Kol 1,6; 2 Tes 1,12; 1 Tim 1,12; 5,14; 2 Tim 1,3.9; Tit
1,5.11; Flm 1,7.
Po Božji milosti smo to, kar smo, zavedanje milosti pa predpostavlja tudi odgovornost,
da je ne bi prejeli v prazno, z milostjo smo namreč odrešeni po veri. »Živite v miru med
seboj« (1 Tes 5,13b) naroča Pavel Tesaloničanom. Naklonjenost med tistimi, ki dajejo
in tistimi, ki prejemajo, naj bi vodila v skupnost miru. Ko člani enega telesa cenijo in
spoštujejo njihove različne darove (Rim 12,3-8), postane mir družbena realnost.
Milost in mir (charis kaì eirēnē) je pozdrav, ki ga srečamo v vseh Pavlovih pismih. Z
izrazoma želi Pavel povezati grško in hebrejsko misel o Božjih darovih, zato nadgradi
klasični grški pozdrav chairein s hebrejsko zvenečim eirēnē – shalom in s tem oznani
nove odnose med človekom in Bogom, ki se morajo odražati tudi v Cerkvi, ki živi iz teh
darov. (Matjaž 2015, 31) Pozdrav milost in mir pa v Pavlovih pismih zasledimo 13-krat:
Rim 1,7; 1 Kor 1,3; 2 Kor 1,2; Gal 1,3; Ef 1,2; Flp 1,2; Kol 1,2; 1 Tes 1,2; 2 Tes 1,2; 1
Tim 1,2; 2 Tim 1,2; Tit 1,4; Flm 1,3.

2.7.2.5 Poklicani
Pavel je bil poklican (klētos) po daru milosti (1 Kor 3,10; Rim 1,1; 12,3), ki mu je bila
podarjena pred Damaskom in po srečanju z Vstalim, ko mu je Bog sam položil v srce
spoznanje Jezusa Kristusa (2 Kor 4,6). Poklical ga je Bog, ki ima z njim svoj načrt (Gal
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1,15-16) Nikoli ne bo dopustil sebi ne drugim, da bi podvomili v resničnost tega
nezasluženega Božjega posega v njegovo življenje. Vedno se bo zavedal svoje
nevrednosti in zgrešenosti svojega prejšnjega ravnanja, a ve, da ga je Vstali s svojim
prikazanjem naredil za njegovo pričo (1 Kor 15,8). Zaradi spoznanja Kristusa je »vsem
postal vse« (1 Kor 9,22) (Matjaž 2008, 7)
Božji klic je milostni dar in nihče se ne more sklicevati na lastne zasluge ali položaj, ki
je k temu pripomogel. Edino kar lahko naredimo je, da na klic odgovorimo s svojim
življenjem. Za verne je največji dar, da so poklicani, da bi bili sveti, da ga spoznajo in
živijo z njim v občestvu (koinōia) kot Cerkev. (1 Kor 1,2.9)
Zavest poklicanosti Pavla najprej spominja na milostni Božji klic in Božjo moč, ki jo po
njem prejema, na to pa v pismih spominja tudi posamezne naslovljence ali skupnosti
18-krat: Rim 1,1.7; 8,18; 1 Kor 1,1.2.24.26; 7,18.20.21.22.24; Gal 5,13; Ef 3,15; 4,1.4;
Kol 3,15; 1 Tim 6,12.
Pavel v 1 Kor najprej izpostavi poklicanost Korinčanov in se s tem, ko ne opisuje
najprej lastnega prihoda med Korinčane, ljudem približa in doseže, da mu prisluhnejo
Po navadi se predstavi kot »poklican za apostola in odbran za Božji evangelij« (Rim
1,1); na več mestih izpostavi, da je »poklicanim Jezus Božja moč in Božja modrost« (1
Kor 1,24), Galačane spominja, da so poklicani k svobodi (Gal 5,13), Timoteja pa
spodbudi, da bojuje dober boj vere in seže po večnem življenju, v katerega je bil
poklican (1 Tim 6,12).

2.7.2.6 Ponašanje v Gospodu

Tako v Korintu kot tudi v drugih skupnostih je nadutost problem, zato Pavel v pismih
32-krat pokaže pravo smer ponašanja: Rim 2,17.23; 3,27; 4,2; 5,2.3.11; 15,17; 1 Kor
1,29.31; 3,21; 4,7; 5,6; 9,16; 13,4; 2 Kor 9,3; 10,8.16.17; 11,12.16.18.30; 12,1.5.6.9; Flp
1,26; 3,3; 1 Tes 2,19; 2 Tes 1,4.
»Kdor se ponaša, naj se ponaša v Gospodu« (1,31). Vsako ponašanje človeka pred
Bogom je neutemeljeno in nas lahko vodi v samozadostnost, razprtije, nevoščljivost,
ljubosumje, predvsem pa nas oddaljuje drug od drugega in od Gospoda. Ko živimo z
Bogom v zaupnem odnosu, ni več razlogov za ponašanje, razen, da se ponašamo v
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Gospodu, ponašamo z upanjem na Božjo slavo in celo s stiskami, ker vemo, da naša
stiska rodi potrpljenje. »Če se je treba ponašati, se bom ponašal s svojo slabotnostjo.«
(2 Kor 11,30).
Pavel je z biblično argumentacijo (1 Kor 3,10-23) pokazal na absurdnost ravnanja
nekaterih v korintski skupnosti, saj je v luči celotnega razodetja jasno, da je vsako
ponašanje človeka pred Bogom neutemeljeno in lahko vodi samo v razpad, Bog pa jim
je v Kristusu že vse podaril, zato so lahko osvobojeni strahu zase in potrebe po
rivalstvu. Želel je spremeniti logiko Korinčanov, ki so mislili, da morajo pripadati
enemu ali drugemu učitelju, pripadnost Kristusu pa jih bo osvobodila razdirajočih
vzgibov in jih povezala v bistvenem, da bodo lahko živeli novo življenje v Kristusu.
(Matjaž 2015, 57–58)

2.7.2.7 Roditi v Kristusu Jezusu
V Prvem pismu Tesaloničanom je Pavel spodbujal, da bi se rodili in rasli do polne
doraslosti sinov v Kristusu. Za vero se je treba roditi (gennaō) in za Pavla je to podoba
krsta (da je s Kristusom pokopan v smrt in z njim stopi na pot novega življenja).
Korinčanom se predstavi celo kot ljubeči oče, ki rojeva otroke za Kristusa. »V Kristusu
Jezusu sem vas namreč po evangeliju jaz rodil« (1 Kor 4,15). Evangelij, ki ga oznanja,
rojeva nove ljudi.
Pavla je Vstali po srečanju z njim pred Damaskom prevzel: »Ne živim več jaz, ampak
Kristus živi v meni« (Gal 2,20). Ker je k tej izkušnji želel pripeljati tudi Korinčane, jim
ni hotel oznaniti drugega kot samo Jezusa, in to križanega (Gal 1,18; 2,2). In ko z njimi
trpi, se zaveda, da jih na ta način rojeva za Kristusa: »otroci moji, ki vas ponovno
rojevam v bolečini, dokler ne bo v vas izoblikovan Kristus« (4,19).
Pavel je bil iz odgovornosti do korintske skupnosti kristjanov tudi njen ljubeči oče in če
je bilo potrebno, je vzgajal tudi bolj na trdo, pa s tem ni hotel kogar koli osramotiti,
ampak spodbuditi k odločnemu koraku, da bi se poboljšali in ostali zvesti novemu
življenju, v katerega so vstopili s krstom. Kot so starši za njihove otroke pomembnejši
kot vzgojitelji, je za korintsko Cerkev pomembnejši kot kateri koli vzgojitelj ›oče‹, ki
jih je rodil v Kristusu. (Williams 1999, 62)
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Cilj Pavlovega učenja in oznanjevanja je bil, da bi po evangeliju rojeval v Kristusu, da
bi jih čim več privedel k Očetu, kjer bi lahko zaživeli v polnosti.
V 1 Kor 4,15 se Pavel opiše kot oče ali kot starš svojih spreobrnjencev, ki jih je rodil in
so njegovi otroci. Med številnimi ›otroki‹ so Timotej, Onezim in Tit, s katerimi je
tesneje povezan in jih imenuje ›sinovi‹. Podoba očeta in otrok, ki jo Pavel uporabi,
razjasni dvoje: Pavlovo veliko ljubezen do njegovih spreobrnjencev in poseben izraz
naklonjenosti. (Williams 1999, 58)

2.7.2.8 Služabnik
»Naziv služabnik (hypēretas), ki ga pri Pavlu srečamo v 1 Kor 4,1, je veljal za
služabnika in pomočnika najnižje vrste, ki je tistemu, ki ga pošilja, popolnoma
podrejen. Oznanjevalci v prvi Cerkvi s Pavlom na čelu so sami sebe razumeli predvsem
kot služabnike besede (prim. Lk 1,2; Apd 26,16), zavedali so se odgovornosti, da so kot
skrbni upravitelji odgovorni gospodarju in zavezani skrbi za blagor tistih, ki so mu
zaupani.« (Matjaž 2015, 59)
V 1 Kor 4,1 Pavel opiše svojo vlogo in vlogo drugih pridigarjev. Niso samo
»služabniki« (3,5) ali »Božji sodelavci« (3,9), ampak so celo »Kristusovi služabniki in
oskrbniki Božjih skrivnosti« (4,1), kar Pavla spominja, da se od služabnikov in
oskrbnikov pričakuje krepost in zvestoba. (Fitzmyer 2008, 210)
Pavel je se predstavi kot služabnik Kristusa Jezusa med pogani, služabnik, po katerem
so prejeli vero in služabnik vseh, da bi jih čim več pridobil (25-krat: Rim 1,1; 13,4;
14,4; 15,8.16; 1 Kor 3,5; 4,1; 9, 19; 2 Kor 3,6; 4,5; 6,4; 11,23; Gal 1,10; 2,17; Ef 3,7;
6,21; Flp 1,1; 2,7; Kol 1,7.23.25; Kol 4,7.12; 1 Tim 4,6; Tit 1,1).
Pavel nas vabi k zaupanju, kajti »vse zmoremo v Bogu. On nas je tudi usposobil za
služabnike nove zaveze, ne črke, ampak Duha« (prim. 2 Kor 3,5-6.17-18) … (Janez
Pavel II. 1994, 102–103)
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2.7.2.9 Vzgojitelj
Vzgojitelj (paidagōgous) – Najbolj vidna vloga vzgojitelja je bila spremljanje otrok v
šoli skozi leta osnovnega in nadaljnjega izobraževanja (tj. od 6. do16. leta). Vzgojitelj je
izobrazil svojega varovanca v vseh zadevah ravnanja in govora ter otroke učil lepega
vedenja, krepostnega obnašanja, spodobnosti na vseh področjih življenja, za dosego
tega pa se je predpostavljala discipliniranost varovancev.
Gospodinjstvo je lahko imelo več kot enega vzgojitelja, cesarska gospodinjstva pa so
imela vsaj enega za vsakega otroka. Vključevanje več vzgojiteljev se odraža v 1 Kor
4,15: »Čeprav bi imeli na tisoče vzgojiteljev v Kristusu, pa nimate mnogo očetov: v
Kristusu Jezusu sem vas namreč po evangeliju jaz rodil.« Vzgojitelj je lahko še bolj
sposoben in bolj vdan kot oče, ni pa oče, ki je dal otroku življenje, ker je vzgojitelj
samo njihov učitelj v času bivanja. (Williams 1999, 61–62)
Otrok lahko preko razuma in vzgoje postane religiozen, boljši ali slabši poznavalec
vere, ne pa veren človek. V vero lahko človek stopi samo preko smrti lastnemu življenju
in sprejetja Kristusovega, s predanostjo križanemu Kristusu. (Matjaž 2015, 64)
V Gal 3,23-25 govori Pavel o postavi kot vzgojiteljici, ki nas je vzgojila za Kristusa
(3,24). Bog je obljubil blagoslov Abrahamu in z uvedbo postave 430 let kasneje se ni
nič spremenilo v zvezi s to obljubo (3,15-18). Uvedli so jo, da bi omejili človeško
nagnjenost k pregrehi in je skoraj onemogočila, da bi se judje pomešali s pogani.
Postava kot vzgojiteljica je imela začasno naravo. Dokler je dedič nedoleten in še ni
odrastel, se nič ne razlikuje od sužnja (Gal 4,1-2) Moč vzgojitelja sčasoma preneha, ko
otrok odraste, tako je tudi s postavo, ki je vzgajala za Kristusa (3,24) in od Kristusovega
prihoda (njegov prihod predstavlja neke vrste polnoletnost v svetu) judom ni več treba
biti pod postavo (4,4-7). Če smo »v Kristusu«, smo svobodni (5,1). (Williams 1999, 63)
Delovanje postave kot vzgojiteljice Božjega ljudstva se končuje s prihodom Kristusa
(Gal 3,24). Izkušnjo bivanja pod vzgojiteljico (postavo) lahko razumemo kot obliko
omejitve (3,23), prihod Kristusa osvobaja ljudi za služenje pod vodstvom Svetega
Duha. (Dunn 2004, 64–73)
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2.8 EKSEGETSKA ANALIZA 1 KOR 12–14
2.8.1 SPOROČILO V KONTEKSTU

Tema duhovnih darov v 1 Kor 12-14 je jasno nakazana z epistolarno formulo peri de
(glede) v 12,1a. Pavel v tem delu pisma spregovori o pravilni uporabi različnih darov
Duha ali karizem, ki jih Gospod podeljuje skupnosti v izgrajevanje, da bi z njimi lahko
vedno bolj rasla v pravo občestvo (koinōnia).
Poglavja 12-14 predstavljajo enoto. Ljubezen, kot sad Duha, je najpomembnejša za vse
člane korintske skupnosti, Pavel pa jih opozori: »Če so preroštva, bodo prenehala … Ko
pa pride popolno, bo prenehalo to, kar je delno.« (13,8-10). Vse stvarstvo namreč
pričakuje posinovljenje, odrešenje svojega telesa (Rim 8,18-25), zato Pavel korintski
Cerkvi svetuje, da si prizadevajo za ljubezen in hrepenijo po tem, kar je duhovno. (14,1)
Sporočilo 13. poglavja povezuje poglavji 12 in 14. Brez ljubezni so karizme in duhovni
darovi namreč brez pomena. (Young 1997, 111–112)
V 1 Kor 12 poda katehezo o duhovnih darovih, pri tem pa vztraja na različnosti in
enosti. Poglavje 13 odgovarja na glavni problem Korinčanov, kot je prepričan Pavel, da
so pozabili na temeljno, na ljubezen in potem v hvalnici ljubezni razloži, kaj ljubezen
(agape) dejansko pomeni. V poglavju 14 natančneje razloži pomen daru jezikov in
preroštva. V odlomku 12-14 je najbolj izpostavljena ljubezen, brez katere duhovni
darovi nimajo nobene vrednosti. (Aguilar Chiu 2007, 328)
Odlomek 12,1-14,40 ima zgradbo hiastičnega triptiha:
A 12,1-30: različnost darov in enost Duha
B 13,1-13: največja pa je ljubezen
A' 14,1-40: dar jezikov in dar preroštva
V A je izpostavljena različnost duhovnih darov, v A' sta podrobneje opisana dar jezikov
in dar preroštva, v B, ki je v bistvu središče odlomka, pa je izpostavljena veličina
ljubezni, ki je temelj vseh darov.
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Josē Enrique Aguilar Chiu je v svoji študiji osrednjega odlomka v 1 Kor naredil
podrobnejšo strukturo odlomka in s tem poudaril bistvena sporočila odlomka (Aguilar
Chiu 2007, 224–225).
Napoved teme: Duhovni darovi

12,1

Prva obrazložitev:
12,2: Nevarnost nevednosti
12,3: Načeli razločevanja
A. DUHOVNI DAROVI: RAZNOLIKOST DAROV IN ENOTNOST DUHA

12,4-31a

Predlog: raznolikost darov obstaja v edinosti (12,4)
a

Različni so darovi, isti pa je Duh (12,4-11)
12,4-6

Enost v različnosti

12,7-10

Seznam darov

12,11

Zaključek

b

Metafora: eno telo in mnogo udov (12,12-27)
12,12-13

metafora telesa in udov, ki je povezana s
Kristusom

12,14-26

12,14-20

Povezanost med udi in telesom

12,21-26

Povezanost med udi

12,27
a'

Predstavitev metafore

Povezava s Korinčani

različne službe in darovi v Cerkvi (12,28-30)
12,28

Izvor različnih služb in darov v Bogu

12,29-30

Nihče si ne more prisvajati služenj

Zaključek: Hrepenenje po večjih darovih (12,31a)
Prehod (12,31a + 12,31b)
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B. NAJVEČJA PA JE LJUBEZEN

12,31b-14,1a

Napoved: Pokažem pa vam še odličnejšo pot. (1 Kor 12,31b)
a

Duhovni darovi brez ljubezni so nekoristni (13,1-3)
b

a'

Hvalnica ljubezni (13,4-7)

Ljubezen ostane, vse drugo mine (13,8-13a)

Priprava zaključka: Največja je ljubezen. (13,13b)
Zaključek: Prizadevanje za ljubezen (14,1a)
Prehod (14,1a + 14,1b)
A'. DAR JEZIKOV IN DAR PREROŠTVA

14,1b-40

Napoved: Hrepenite po tem, kar je duhovno (14,1b)
I. Del, ki logično sledi:
Primerjalno vrednotenje med darovi jezikov in prerokovanjem

14,1c-25

Predlog: prerokovanju daje prednost pred darovi jezikov (14,1c)
Utemeljitev: zaradi izgrajevanja (14,2-25)
a'

Prerokovanje je pomembnejše kot dar jezikov
(izgrajevanje Cerkve)
b

a'

Pomanjkljivost daru jezika
14,6-13

Prvi del: Pomanjkljivo razumevanje

14,14-19

Drugi del: Potreba po razlagi

Dar jezikov je manj pomemben kot prerokovanje

(izgrajuje tudi zunaj Cerkve)
II. NORMATIVEN DEL: Konkretna pravila za skupnosti kristjanov 14,26-40
Vodilo: Vse naj bo v izgrajevanje (14,26)
Izbran odlomek 1 Kor 12-14 je v širšem kontekstu del etično-ekleziološkega jedra (5,114,40) 1 Kor, kjer Pavel Koričanom spregovori o odnosu kristjanov do sveta (5,1-6,11),
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o telesnosti in zakonski zvezi (6,12-7,40), o odnosu do poganskih obredov (11,2-34) in
o duhovnih darovih (12-14).
Pavel spodbuja hrepenenje Korinčanov po duhovnih darovih, pokaže pa tudi na
odličnejšo pot ljubezni (agape), ki je največje znamenje Boga, ki nam je blizu in je
večje od vseh duhovnih darov. po katerih nekateri tako hrepenijo. (Durepos 2008)
Vsi smo poklicani, da si prizadevamo za večje milostne darove (v. 31; 14,1.12) in edini
pravi način takšnega prizadevanja je odprtost in razpoložljivost navdihom Svetega Duha
in služenje v ljubezni, kar Pavel poimenuje odličnejša pot (hyperbolēn hodon). S tem
naredi prehod na naslednje poglavje, ki govori o ljubezni. Ljubezni ne opiše kot
karizmatični dar, ampak kot pot, ki nima primerjave, ker je najboljša. Niso vsem dani
milostni darovi, vsi pa smo poklicani, da živimo ljubezen (Matjaž, 2015, 132–133)
V v. 4-6 so predstavljene tri vrste darov Svetega Duha: milostni darovi (charismata),
služenje (diakonia) in dela (energēmata). Gre torej za različne oblike služenja občestvu,
ki ga navdihuje en Duh, en Gospod in en Bog.
Tri vrstice predstavljajo retorično partitio, delitev argumentov. Omemba duhovnih
darov (v. 4) predvideva razpravo o teh darovih (v. 7-11), izpostavitev istega Gospoda
pripravi na razlago telesa Kristusa (v. 12-26). Delo Boga, ki dela vse v vseh pa na tretji
del odlomka, kjer so karizme istovetene s prihodom Boga (v. 28-31). Celotno poglavje
oblikuje literarno enoto, predstavljeno v 12,1-3. (Collins 1999, 449)
Človeško telo je bilo vedno uporabljeno kot literarna podoba za družbo. Kot metafora
za družbo ali politično stranko je bilo telo klasični topos v antični literaturi. (Collins
1999, 458). Očitno je imela korintska Cerkev težnjo po nekaterih darovih. Pavel je želel
spremeniti nezrel pogled z razlago, da so vsem kristjanom dani darovi od Boga. Nimajo
vsi enakih darov, toda vsi darovi (ker so dani od Boga) imajo enako vrednost (v. 1-11).
Čeprav so darovi različni in prav tako različne vloge za vse člane v življenju Cerkve, je
Cerkev še vedno ena. Kot pri telesu, tako v Cerkvi, je enost v različnosti: enost, ki
izhaja iz Božje milosti in odmeva v Božji slavi (v. 12-13). (Williams 1999, 89)
Pavel je z metaforo telesa (soma) opisal različnost karizem članov Cerkve, pa tudi
njihovo medsebojno povezanost in odvisnost. Cerkev je predstavljena kot živ
organizem, ki je na različne načine povezan s Kristusom in z njim eno. (Matjaž 2015,
130)
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2.8.2 SINHRONA ANALIZA
2.8.2.1 Deležiti v Kristusu
Osrednji cilj Pavlovega oznanjevanja in poučevanja je, da bi vse privedel h Kristusu, ki
mu tudi sam v vsem pripada, da bi postali nova stvaritev, tesno povezani z njim, da bi
bili v Kristusu. Ko je Pavel spoznal Kristusa Jezusa, je zaradi njega zavrgel vse in ima
vse za smeti, »da bi si prislužil Kristusa in se znašel v njem, in to ne s svojo
pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi
s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri« (Flp 3,8-9).
Pavel, ves v Kristusu, spodbuja vse, ki jim oznanja evangelij, da bi mu dali prostor v
svojem življenju: Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je
življenje zaradi pravičnosti. (Rim 8,10; 2 Kor 13,5) Korinčane je spodbujal k vrednemu
prejemanju obhajila in osvetlil pomen evharistije, po kateri vstopamo v občestvo z njim
(1 Kor 10,16). Vedno znova je spodbujal k življenju v občestvu z Jezusom Kristusom:
Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami
vsemi! (2 Kor 13,13), (prim. 1 Kor 1,9), Galačane pa spomnil, da so bili pri krstu
oblečeni v Kristusa: »Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa« (Gal
3,27). (Sanders, 1977)

2.8.2.2 Duhovni in milostni darovi
Z izrazom duhovni dar (pneumatikos) je poudarjen izvor darov, ki je v Svetem Duhu
(Rim 1,11; 1 Kor 12,1; 14,1), izraz milostni darovi ali karizme (charismata ) pa se bolj
nanaša na darove same (Rim 1,11; 5,15.16; 6,23; 11,29; 12,6; 1 Kor 1,7; 7,7;
12,4.9.28.30.31; 2 Kor 1,11). Pavel enost Boga v njegovi različnosti poudari s podobo
Svete Trojice in je zanj izvorni model edinosti različnih darov v krščanski skupnosti, ko
se v medsebojnem podpiranju, spoštovanju in dopolnjevanju v Cerkvi prepletajo
različne karizme, služenja in dela. (Matjaž 2015, 124–127)
Karizma je eden od izrazov, s katerim Pavel zagotavlja njegovo osebno različico.
Karizma je dar Duha, ki služi v izgrajevanje in je dan nekomu znotraj skupnosti kot
Kristusovemu telesu. (Collins 1999, 452)
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Karizma je beseda, ki ji je Pavel dal status tehničnega izraza krščanske teologije. Je
izraz, ki ga teologija v celoti dolguje Pavlu, pomen pa je osvetljen v konceptu
Kristusovega telesa. Charisma pomeni, da označuje rezultat delovanja milostne
obdarovanosti in je posledica milostnega delovanja Boga; je Božja milost, ki učinkuje in
je izražena v besedi ali dejanju. Pavel izraz karizma uporabi kot povzetek tako za tisto,
kar je Kristus dovršil, kot za različne darove, ki jih daje Izraelu, kot tudi za posebne
blagoslove za ali preko posameznih vernikov. Najpogosteje pa se sklicuje na karizme na
zborovanju, v govorjenju in ravnanju.
V 1 Kor 12,4-6 v presoji vzporedne formulacije, Pavel uporabi zaporedje sopomenk.
»Različni so milostni darovi« (12,4), »različna so služenja (diakonia)« (12,5) in
»različna so dela (energēma)« (12,6). Značilnost karizme je izrazil kot pomoč drugim
(služenje) in kot je dano po Božji moči. (Dunn 1998, 553–554)

2.8.2.3 Izgrajevanje

V oznanjevanju, ki je tesno prepleteno z njegovim življenjem, Pavel spodbuja k
izgrajevanju (oikodomēi) skupnosti (1 Kor 8,1; 10,23; 14,3.4.5.12.17.26; 1 Tes 5,11; 2
Kor 5,1; 10,8; 12,19; 13,10; Apd 9,31; 20,32; Rim 14,19; 15,2; Ef 4,12).
Korinčane spodbuja, da naj še naprej ostanejo odprti za duhovne darove, iščejo pa
predvsem to, kar izgrajuje (14,12), da bodo končno lahko vse delali v Božjo slavo (1
Kor 10,31).
Korinčani so hrepeneli po duhovnih darovih in karizmah, se z njimi ponašali, le-te pa
niso služile izgrajevanju. »Kdor govori z darom jezika, izgrajuje samega sebe; kdor pa
prerokuje, izgrajuje Cerkev.« (14,4) Ne gre več za spodbudo v ljubezni, kot je opisana v
13. poglavju, ampak v poučevanje, spodbudo (Rim 15,4-5) in tolažbo. Pavel oblikuje
vlogo in pomen skupnosti za rast v veri, ob tem pa vedno znova priporoča, da naj vse
služi izgrajevanju. (Fitzmyer 2008, 511–525)
Vsako zbiranje skupnosti kristjanov naj bi bilo članom skupnosti v izgrajevanje.
Zahvaljevanje je naslovljeno na Boga in način zahvaljevanja s petjem v jezikih, daru po
katerem nekateri tako hrepenijo, ne prispeva k izgrajevanju drugih, kot tudi ne k
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izgrajevanju Cerkve. (14,17) Povzetek »vse pa naj se godi v izgrajevanje« (14,26)
označuje prehod na praktična navodila v vrsticah 27-33. Spodbuda k prizadevanju za
izgradnjo skupnosti je norma in namen njihovega karizmatičnega delovanja, ponovi
Pavel motiv, ki ga je izrazil že v 14,5,12. (Collins 1999, 503–518)

2.8.2.4 Ljubezen
Ljubezen (agapē), ki jo Pavel Korinčanom predstavi kot način krščanskega življenja in
v kontekstu zgradbe 1 Kor pojasni, da je ljubezen dejansko največja med karizmami.
Poimenuje jo odličnejša pot (hyperbolēn hodon) in spodbuja, da bi ne le Korinčani,
temveč tudi kristjani današnjega časa odločno stopili na to pot. Napisana je v prvi osebi
ednine in se poslušalcev zato dotika še globlje, da bi zahrepeneli po resnični ljubezni, se
ji pustili preoblikovati in jo širiti naprej.
Ljubezen (agapē) v njegovih pismih omeni 35-krat (Rim 5,5; 12,9; 13,10 (2-krat); 1
Kor 4,21; 8,1; 13,4 (3-krat).8.13 (2-krat); 16,14.24; 2 Kor 5,14; 6,6; 8,7; 13,13; Gal
5,22; Ef 1,4; 3,17; 4,2.15.16; 5,2; 6,23; Flp 1,9; Kol 2,2; 1 Tes 3,12; 5,13; 2 Tes 1,3; 1
Tim 1,5; 2,15; 4,12; 2 Tim 1,13; 3,10; Tit 2,2; Flm 1,7) in vselej spodbuja, da bi v njej
rasli najprej sami in v odnosu do drugih, vsidrani pa v Kristusu.
V 1 Kor 13 opiše, kaj pomeni odličnejša pot iz v. 12,31 in pojasni z razlago agapē, ki je
v tem poglavju predstavljena kot največji in najodličnejši Božji dar. Odlomek bi lahko
poimenovali himna, oda ali psalm. Opisen, didaktičen in opominjajoč odlomek je
retorično sestavljen in se bistveno razlikuje od načina pisanja preostalega pisma, tako
kot drugi novozavezni odlomki, ki so v bistvu himne (Flp 2,6-11; Kol 1,15-20). Nima
liturgičnih sledi in paralelizmov, ne vključuje omembe Kristusa in ni izrecnih sklicevanj
na Boga. Slavospev ljubezni je razdeljen v tri dele, ki se razlikujejo po retoričnih
oblikah (Fitzmyer 2008, 487–489):
1) v. 1-3: potreba po ljubezni, brez katere niso vsi drugi darovi (dar jezikov,
prerokovanja, modrosti, spoznanja, vera, ki premika gore, služenje drugim) nič
vredni (izraženo v izrazu, ki se trikrat ponovi »ljubezni pa bi ne imel«)
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2) v. 4-8a: šestnajst grških glagolov, ki izrazijo značilnosti ljubezni, sedem
pozitivnih (potrpežljiva, dobrotljiva, veseli se resnice, vse prenaša, vse veruje,
vse upa, vse prestane) in devet negativnih (ni nevoščljiva, se ne ponaša, se ne
napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne pusti razdražiti, ne misli hudega,
se ne veseli krivice).
3) v. 8b-12: značilnost trajnosti in vzvišenosti ljubezni.
Ljubezen ne išče lastnih koristi, je kot odmev na Pavlov opomin v 1 Kor 10,24: »Nihče
naj ne išče svojega, ampak to, kar je drugega.« (prim. Flp 2,4), ko je vabilo k ljubezni
do drugih podprl z lastnim zgledom (10,33: kakor tudi jaz skušam vsem vse ugoditi in
ne iščem svoje koristi, ampak korist mnogih, da bi bili rešeni). Poudarjeni vidik ljubezni
je še posebej pomemben v skupnosti, ko so darovi in karizme namenjeni v izgrajevanje
celotne skupnosti. (Collins 1999, 481)
Hvalospev ljubezni pa zaključi s triado najlepših darov (vera, upanje, ljubezen). Vera in
upanje sta pomembna spremljevalca v življenju, a sta v primerjavi z ljubeznijo vendarle
zgolj začasna in vezana na ta svet (2 Kor 5,7; Rim 8,24), največja od teh pa je ljubezen,
ker je cilj vere in upanja. Trojico najlepših darov zasledimo že v 1 Tes in je del Pavlove
pisne tradicije (1 Tes 1,2-3; 5,8; Rim 5,2-5; Kol 1,3-5; 1 Tim 6,11; 2 Tim 3,10). Vera in
upanje sta v primerjavi z ljubeznijo vezana na ta svet (2 Kor 5,7; Rim 8,24), ljubezen pa
je cilj vere in upanja. (Matjaž 2015, 138–139)

2.8.2.5 Telo

Z metaforo telesa (sōma) v 1 Kor 12,12-26 je Pavel predstavil tako Kristusovo skrivnost
kakor skrivnost Cerkve, ki je živ organizem – občestvo (koinoia) vernikov, življenjsko
povezanih s Kristusom in med seboj. Pavel nameni v tem odlomku osrednjo pozornost
Kristusu, ki je telo (12,12), ki ima mnogo udov (melē polla echei) in živi v Cerkvi,
Kristusovem telesu, ki ga sestavljajo verniki, ki so bili krščeni v enem Duhu. Kakor je
Bog hotel, da so deli telesa med seboj odvisni, tako so tudi v Cerkvi vsi člani potrebni in
medsebojno odvisni. (Matjaž 2015, 129–131)
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Sōma je eden od dveh najpomembnejših izrazov v njegovih nagovorih in se pojavi več
kot 50-krat v pismih v običajni vsakdanji uporabi za navedbo človeškega telesa. V 1
Kor pogosta uporaba izraza sōma jasneje osvetli Pavlovo razumevanje (19-krat:
6,13.16.18.19; 9,27; 10,17; 11,24.29; 12,12.13.14.17.19.20.24.27; 13,3; 15,37.38.44)
Pavel uporablja telo v širokem spektru kot model človeškega sodelovanja in
medsebojnih odnosov (Rim 4,19; 6,6; 8,10; 12,5; Ef 1,23; 4,4.16; Flp 3,21; Kol 2,17.19;
1 Tim 5,23). (Dunn 1998, 55–59)
Sōma izraža za Pavla značilno ustvarjeno človeštvo kot utelešeno bivanje. Posamezna
oseba sodeluje v stvaritvi in deluje kot del stvaritve. V Rim 12,12 hkrati razlaga skupno
cerkveno odgovornost kot enega telesa v Kristusu (12,3-8) in širšo družbeno
odgovornost, opisano v 12,9-13.14, ki je značilna za Pavlovo antropologijo. (Dunn
1998, 61)
Pavel Kristusovo telo uporabi različno: »kruh, ki ga lomimo … udeležba pri
Kristusovem telesu« (1 Kor 10,16); »kakor je namreč telo eno in ima mnogo udov …
tako tudi Kristus (12,12); »vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje« (12,27), »tako
smo tudi mi eno telo v Kristusu (Rim 12,5). (Dunn 1998, 548)
»Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. […] In on je
dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija, spet
drugi pastirji in učitelji« (Ef 4,7-11). Bistvenih sestavin Cerkve, namreč edinosti in
različnosti, ne bi bilo mogoče jasneje osvetliti. Ne gre za to, da bi našli ravnovesje med
dvema nasprotnima zahtevama. Različnost je samo način, kako uresničiti edinost, saj
gre za edinost med osebami in ne med stvarmi. Različnost je za sodelovanje, obstaja,
»da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi
ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do
mere doraslosti Kristusove polnosti« (Ef 4,12-13). (Cantalamessa 2008, 23)
Izraz »glava Kristusa je Bog« (1 Kor 11,3) zasledimo v kontekstu, kjer je sōma (telo)
omenjeno ali predpostavljeno, Kristus kot »glava« pa v povezanosti z njegovim
»telesom« – Cerkvijo. Metafora glave ni uporabljena v pomenu »oblasti«, ampak je
razumljena v odnosu do telesa (1 Kor 11,3; Kol 2,19; Ef 4,15-16) Kadar judovska
skupnost uporabi to metaforo, kot jo je pogosto v stari zavezi, jo največkrat za voditelja;
Grki imajo širši obseg uporabe predvsem iz anatomskega razumevanja povezanosti
glave s telesom. (Fee 2007, 143–144)
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2.8.2.6 Učiti, učitelj
Preroki in učitelji (didaskálus) spadajo k izrednim in odličnim služenjem, ki so del
vodenja skupnosti. V času Pavlovega delovanja te službe še niso bile jasno določene,
zato pa Pavel prišteva preroško govorjenje in učenje nalogam apostola. (Hainz 2006,
11–23) »Karizma preroške in učiteljske službe se kaže v služenju besedi, navdihnjeni od
Svetega Duha, ki ima moč opominjanja in učenja.« (1 Kor 12,28; Ef 4,11; 2 Tim 4,3)
(Matjaž 2015, 132)
Pavel in Barnaba sta učila (didásko) in oznanjevala Gospodovo besedo v Antiohiji,
vlivala pogum v srca učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri (Apd 14,22; 15,35);
Pavel v svojem učenju ni ničesar zamolčal (20,20), o Gospodu Jezusu Kristusu je učil z
vso svobodo (28,31) in z besedami kakršne uči Duh (Apd 14,22; 15,1.35; 18,11; 20,20;
28,31; Rim 2,20; 12,17; 1 Kor 2,13.16; 4,6.17; 11,14; 14,31; Ef 4,20; 1 Tim 1,3; 4,11;
5,4; 6,2.3; 2 Tim 1,11; 3,7; Tit 1,11; 2,3)
Raje pove pet besed s svojim umom, da bi druge poučil, kakor deset tisoč besed z darom
jezika (1 Kor 14,19). Uporabi primerjavo njegovega govorjenja v jezikih z didaktično
dejavnostjo med Korinčani (prim. »poučiti« v 14,6; prim. 12,28.29), vse pomembnejši
kriterij njegovega delovanja, tudi poučevanja, pa je to, kar koristi skupnosti, zato je
postal vsem služabnik (prim. 9,19-22). (Collins 1999, 504)
Pavel pri reševanju konfliktov izhaja iz tega, kar je skupno vsem udeleženim, skupnost
v Korintu pa želi utrditi v spoznanju, da je Kristus temelj, središče in cilj. Spomni jih,
da so po krstu udje Kristusovega telesa (12,12 sl.) in razloži edinost v različnosti, ki je
ne smemo razdeliti z razprtijami (1,13). Spomni jih, da spadajo k tistim, ki so slišali
besedo križa in izkusili križanega Kristusa kot Božjo rešilno moč in modrost (1,18.24).
Kot verujoči, imajo Korinčani Božjega duha, po katerem lahko spoznajo, kaj jim je Bog
podaril v Kristusu (2,12). Klic k odgovornosti Korinčane pozove k lastni odločitvi.
Skupnost v Korintu se je znašla v temeljni krizi, Pavel pa se je s skupnostjo boril za
temelj, ki ga je sam položil (prim. 3,5-15). Pavel nas uči, kako pomembno je v vsakem
sporu najprej poudariti to, kar povezuje, preden se lotimo in pokažemo na to, kar ločuje.
In kakšen blagoslov bi bil, če bi najprej drug drugega potrdili v njegovem spoznanju in
s tem povezane odgovornosti, potem pa se osredotočili na bistveno in kreativno uporabo
tega, kar je že preizkušeno. (Hainz 2006, 11–23)

53

2.8.2.7 Vera, upanje, ljubezen

Z retoričnim slikovitim izražanjem Pavel pripelje slavospev do zaključka v 13,13a: »Za
zdaj pa ostajajo vera, upanje, ljubezen. To troje.« (prim. Ezd 4,41) namesto primerjave
»zdaj – takrat« (2 x v vrstici 12) Pavel retorično uporabi »za zdaj«. Zdaj je sedanji
trenutek. Vera, upanje in ljubezen upoštevajo realnost v sedanjem trenutku odrešenja
(prim. Rim 8,24; 2 Kor 5,7). Trojica vera upanje, ljubezen določa pristno bivanje
kristjanov.
Trojica prikliče v spomin zaključek prejšnjega odlomka (13,7), kjer je Pavel govoril o
odnosu med ljubeznijo in vero ter odnosu med ljubeznijo in upanjem. Vera pomeni
priznanje oblasti Jezusa in moči Božjega odrešenja v vstajenju. Upanje pričakuje prihod
Božjega kraljestva in eshatološke izpolnitve. Ljubezen pa kaže na dinamičnost odnosa
nekoga z Bogom, Jezusom in drugimi ljudmi. Trojica ne kaže toliko časovne napotke za
življenje kristjanov (preteklost, prihodnost, sedanjost), ampak dejansko v celoti opredeli
krščansko življenje. (Collins 1999, 487)
Pavlov način izražanja ne določa niti odnosa med ljubeznijo in vero kakor tudi ne med
ljubeznijo in upanjem. V svoji preprostosti poudarja pomen ljubezni. V 1 Tes 1,3; 5,8
Pavel prav tako piše o veri, upanju in ljubezni, upanje pa je na koncu in je tako
poudarjeno v trojici. V 1 Kor 13,13 Pavel naglasi ljubezen. »Ljubezen« se nahaja na
koncu (prim. 16,14) Pavel izpostavi poudarek z dodajanjem trojice. Retorična formula
dokazuje, da Pavel ni ponovno preiskoval tradicije, ko je govoril o veri, upanju in
ljubezni, ampak je njegova trditev strukturirana tako, da poudari ljubezen, ki je glavni
poudarek njegovega spodbujevanja Korinčanov (prim. 16,14).
»Največja od teh pa je ljubezen.« (13,13b) V 12,31 je Pavel zapisal, da naj hrepenijo po
»večjih milostnih darovih«; zdaj pa je ljubezen istovetil z največjim milostnim darom.
Ljubezen je dar Duha, ki pa se od drugih darov razlikuje. Je najodličnejši dar, ker
najmočneje izraža Božje delovanje. (Collins 1999, 488)
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2.9 PAVLOVO POUČEVANJE V 1 KOR

Apostol Pavel se je v 1 Kor soočil z različnimi problemi, ki so se pojavili v skupnosti
kristjanov v rimskem Korintu od njegove prve evangelizacije mesta. V 1 Kor 1,21-24 je
povzeto srce apostolovega teološkega poučevanja: »Ker namreč svet z modrostjo ni
spoznal Boga v Božji modrosti, je Bog sklenil tiste, ki verujejo, rešiti po norosti oznanila
... oznanjamo mi Kristusa, križanega ...« Oznanilo se ponovi v Rim 1,16, kjer Pavel
govori o evangeliju kot Božji moči v rešitev vsakomur, ki veruje. To je »beseda križa«
(1 Kor 1,18), ki postavi Kristusa v središče soteriologije in izhodišče Pavlovega
poučevanja.
Kristus, križani je za Pavla oznanilo in evangelij, ki prežema vsebino njegovega
oznanjevanja in učenja. Niz nepovezanih problemov, ki se jih Pavel dotakne v 1 Kor je
kot odgovor na poročila v korintski Cerkvi (1,11) in vprašanja, poslana po korintskih
kristjanih (7,1). V zaskrbljenosti za edinost in solidarnost skupnosti kristjanov v Korintu
kot apostolski ustanovitelj skupnosti sprejema odločitve v luči evangelija, ki ga oznanja.
Oznanilo (kērygma) in istoizvorni glagol oznanjati (kēryssō) je Pavel uporabil ne samo
v njegovi razpravi o modrosti in pridigarjih tekmecih (pogl. 1–4), ampak tudi na drugih
mestih v 1 Kor. V odlomku, navedenem kot ključ pavlinske teologije, se samostalnik
pojavi prvič (1,21) skupaj z glagolom (1,23). V 2,4 Pavel poudari, da njegovo oznanilo
ni bilo »v prepričevalnih besedah modrosti«, ko je prvič evangeliziral Korint. V
poudarjanju apostolske svobode in njegove zdržnosti pravicam, ki mu pripadajo, se
sklicuje na izčrpano telo, ki ga usužnjuje, ko »oznanja drugim« (9,27). Pri oznanjevanju
korintskim kristjanom je jasen: »Naj bom torej jaz ali oni, tako oznanjamo in tako ste
sprejeli vero« (15,11), in takoj dodaja predmet tega oznanila, da je »Kristus vstal od
mrtvih« (15,12a) in nadaljuje: »Če pa Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše
oznanilo, prazna tudi vaša vera« (15,15).
Poleg začetka poglavja, kjer se pokaže oznanjevalno zrno, je jasno predstavil
»evangelij, ki ga je oznanil« (to euangelion ho euēngelisamēn hymin) (15,1).
Samostalnik evangelij in glagol oznaniti sta povezana s prvotnim oznanilom (kērygma).
Glagol se ponovi v naslednji vrstici »besede, kakor sem vam jo oznanil« (15,2). Pavel
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vztraja, da njegovo poslanstvo izhaja od vstalega Kristusa in vključuje evangelij
(euangelizesthai), »Kristus me namreč ni poslal krščevat, ampak oznanjat evangelij
(1,17). V daljši razpravi o njegovi apostolski svobodi in zdržnosti v pogl. 9, se Pavel
pogosto nanaša na evangelij (9,12,14.18.23; 4,15) in glagol uporabi (9,16.18). Poudarja,
da je vedno služil evangeliju in želel, da ne bi kakor koli ovirali poti Kristusovega
evangelija (9,12). Tudi če je Gospod želel, da tisti, ki oznanjajo, živijo od evangelija
(9,14), se Pavel ponaša, da prinaša evangelij brez plačila (9,18) in ne izkoristi pravice,
da bi to storil. Vsebina njegovega oznanila in evangelija je Jezus Kristus in kaj je
naredil za človeštvo v njegovem križanju in vstajenju.
Pavlovo kristologijo v 1 Kor lahko povzamemo v imenih in nazivih za Jezusa, vlogi, ki
mu jo pripiše in učinkih Kristusovega dogodka.
Ime Jezus (Iēsous) najdemo samo v izrazu prekletstva, »Jezus je izobčen« (12,3a), v
drugem delu vrstice pa zasledimo naziv Gospod (Kyrios), »Jezus je Gospod« (12,3b).
Kombinacija Gospod Jezus se pojavi nekajkrat v pismu (5,4.5; 9,1; 11,23; 16,23), še
pogosteje v formuli Gospod Jezus Kristus (1,2.3.7.8.10; 6,11; 8,6; 15,57) in v obrnjeni
obliki, Jezus Kristus, naš Gospod (1,9). V 1 Kor se Pavel ne sklicuje na osnovni pomen
imena Kristus (Christos, maziljenec = hebr. māšȋăh; prim. Rim 9,5). Navaja pa tudi
samo drugo ime, Kristus, ime ki je po Jezusovi smrti in vstajenju kot rezultat
velikonočne vere med njegovimi učenci, ko so ga priznali kot Božjega Mesija v novem
pomenu (1,6.12.13.17.23.24; 2,16; 3,1.23; 4,1.10.15; 5,7; 6,15; 7,22; 8,11.12; 9,12.21;
10,4.9.16; 11,1.3; 12,12.27; 15,3.12.13.14.15.16.17.18.19.20.22.23). Najpomembnejša
oblika imena v tem pismu je Kristus, križani (1,23; 2,2), ki nasprotuje človeški modrosti
(1,25) in modrosti sveta (1,20). Včasih Pavel obrne imeni, »Kristus Jezus« (1,1.2.4.30;
4,15.17; 15,31; z dodanim »naš Gospod«, 16,24).
Čeprav je Gospod (Kyrios) ime za Boga v nekaterih starozaveznih odlomkih, ki jih
navaja (3,20 [= Ps 94]; 10,26 [= Ps 24]), uporablja to ime za Jezusa in ohrani njegov
pomen. Za Pavla je ta označba v pravem pomenu besede za vstalega Kristusa: »Jezus je
Gospod« (12,3b), ponavlja kerigmatično in veroizpovedno uporabo med tistimi, ki so
bili apostoli pred njim. Izraža tudi vstalo Kristusovo oblast nad vsemi, ki ga sprejmejo v
veri.
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Pavel pogosto uporablja naziv Gospod za vstalega Kristusa v 1 Kor (1,31; 4,4.5.17;
6,13.14.17; 7,10.12.22.25.32.34.35.39; 9,1.2.5; 10,9.21.22; 11,11.23.26.27.32; 12,5;
14,37; 15,58; 16,10.19.22). V tem pismu ohrani staro molitveno formulo, povezano s
tem imenom, aramejsko frazo Pridi, Gospod (Marana tha) ali Gospod prihaja (Maran
atha), ki je postala prepoznavna beseda za krščanske skupnosti, ki živijo v pričakovanju
Gospodovega prihoda (16,22).
Pavel navaja Jezusa Kristusa kot Sina (ho huios) samo dvakrat v 1 Kor (1,9; 15,28). V
1,9, govori o kristjanih, ki jih je poklical Bog »v občestvo s svojim Sinom Jezusom
Kristusom, našim Gospodom.«
V 15,45 Pavel govori o Jezusu Kristusu kot poslednjem Adamu, ki je postal »oživljajoči
duh«. Kot je bil Adam glava človeštva, je zdaj vstali Gospod glava novega človeštva, ki
mu je dano življenje po Duhu. Zato je Kristus poslednji Adam.
V navajanju prvotnega krščanskega oznanila v 15,3 odmeva temeljno oznanilo, da je
»Kristus umrl za naše grehe, kakor je v Pismih«. Pavel meni, da je pravilno, da se
poudari Kristusa križanega, ker je beseda križa norost, ki jo Bog uporabi za osramotitev
modrosti sveta (1,20). Pavel gre še dlje pri opisovanju vloge vstalega Kristusa v tem
pismu, ki se ni prikazal samo Kefu, Jakobu in drugim (15,5-7) in nazadnje za vsemi
njemu samemu (9,1c; 15,8), »kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh
sovražnikov pod njegove noge« (15,25; nakaže Ps 110,1). »Kot zadnji sovražnik bo
uničena smrt« (15,26), kjer je Kristus prikazan kot zmagovalec nad smrtjo, ki tako
zagotavlja vstajenje od mrtvih vsem, ki pripadajo Kristusu, vendar so zaspali.
Norma, po kateri Pavel presoja skoraj vsak problem v korintski Cerkvi, je njegov odnos
z Jezusom Kristusom, ki zanj ni samo vsebina evangelija, ki ga oznanja, ali motivacija
njegovih spodbud, ampak prav tako norma ravnanja za vse posamezne kristjane in
dejavnosti skupnosti kot celote.
Navedba Kristusovega drugega prihoda (parousia) se prvič pojavi v delu zahvale, ko
Pavel priznava, da korintski kristjani »ki pričakujejo razodetje našega Gospoda Jezusa
Kristusa« (1,7) nimajo duhovnih darov in bodo »brez graje na dan našega Gospoda
Jezusa Kristusa« (1,8). Razodetje (apokalypsis) in Dan (hēmera) sta končno povezana z
njegovim prihodom (hē parousia autou; 15,23).
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Pavel potrjuje, da je Jezus Kristus edinstven temelj Cerkve, ki je bil že položen
(themelion … ton keimenon; 3,11) in ga nihče drug ne more položiti.
V opisovanju, kaj je Kristus dosegel za človeštvo, Pavel v 1 Kor uporabi opisane
podobe iz judovskega in helenističnega ozadja in jih uporabi za Kristusovo odrešenjsko
delovanje. Tri od podob so skupaj navedene v 6,11: »toda umili ste se, posvečeni ste
bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga«. Z
umivanjem navaja krst, začetni obred, po katerem so očiščeni greha in uvedeni na »pot
novega življenja« (Rim 6,4).
Čeprav Pavel v tem pismu ne uporabi izraza odrešenje (sōtēria), pogosto govori
kristjanom, ki so na poti odrešenja (1,18; prim. 15,2), Bog rešuje tiste, ki verujejo
(1,21), ali pomaga drugim, da bi jih rešil (9,22; 10,33). Najbolj razločevalen učinek
Kristusovega dogodka v tem pismu je zmaga nad smrtjo, ki prihaja po vstalem Kristusu
v vstajenju od mrtvih (15,54-57) in pojasnjuje cilj umivanja, posvečenja, odkupitve,
rešitve, odrešenja.
Theos je v 1 Kor kot označba Boga stare zaveze, Izraelovega Boga; Boga, ki mu Kristus
»pripada« (3,23), Pavel ga časti (1,4) in se mu zahvaljuje za milost, ki mu je bila dana
(1,14; 3,10; 14,18; 15,10.56). Po njegovi volji je bil Pavel poklican za apostola Kristusa
Jezusa (1,1). Razloži, da je Theos oznaka za Boga Očeta (1,3; 8,6; 15,24) in ga
poimenuje »glava Kristusa« (11,3). To je prav tako tudi razlog, zakaj Pavel zaključuje
njegovo razpravo z »Vse je vaše, vi pa Kristusovi, Kristus pa Božji« (3,23).
Prva lastnost pripisana Bogu v tem pismu je Božja reakcija na človeško modrost, kot se
Pavel sprašuje: »Mar ni Bog modrosti sveta obrnil v norost?« (1,20) Njegov odgovor je
podan z različnimi formulacijami: »modrost tega sveta je norost pri Bogu« (3,19);
»Božja norost je modrejša od ljudi« (1,25); »Bog si je izbral tisto, kar je za svet noro,
da bi osramotil modre« (1,27; prim. 1,28-29). Razlog za to Božjo reakcijo je: »ker svet z
modrostjo ni spoznal Boga v Božji modrosti« (1,21a) in je Bog sklenil »tiste, ki verujejo,
rešiti po norosti oznanila (kērygma; 1,21b), ki ni drugega kot beseda križa (1,18).
Temeljno poučevanje, ki mu Pavel namenja poglavja 1–4, je njegov odgovor na norost
pridigarjev in njihov razdiralni učinek na korintsko skupnost.
Božja prisotnost je pomembna vloga Boga v krščanski skupnosti: »Ali ne veste, da ste
Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas?« (3,16) Bog, ki prebiva sredi Izraela, je bil
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starozavezni motiv (prim. 2 Mz 25,8; 29,45; 4 Mz 35,34), ki ga je Pavel sprejel in znova
uporabil v krščanski skupnosti.
Način kako Pavel pripiše Kristusu vstajenje od mrtvih in prihod vstajenja od mrtvih, je
odraz Pavlove trdne vere: »Bog je obudil Gospoda, pa tudi nas bo obudil s svojo
močjo« (6,14); »mi smo pričali o Bogu, ki je obudil Kristusa« (15,15b); »Kristus je vstal
od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali« (15,20).
Četrta vloga, omenjena v 1 Kor, je Božje kraljestvo (4,20), ki ga »meso in kri ne moreta
podedovati« (15,50), pa tudi »krivičneži« (6,9) ga ne bodo podedovali. Bog je opisan
kot tisti, »ki daje rast« (3,7) temu, kar je bilo posajeno in zalito; nekdo, ki daje telesu
obliko (15,38; prim. 12,18.24); nekdo, ki »bo odpravil« hrano in trebuh (6,13); nekdo,
ki »daje zmago« nad smrtjo (15,56); nekdo, ki je v Cerkvi postavil »apostole, preroke«
itd. (12,28); nekdo, ki »ni Bog nereda, ampak miru« (14,33) in »vas je poklical, da bi
bili v miru« (7,15), nekdo, ki »bo sodil tiste, ki so zunaj« skupnosti kristjanov (5,13) in
od katerega bo vsak prejel hvalo, ko bo prišel (4,5) v času Gospodovega prihoda. Pavel
prav tako omenja Božjo milost (charis Theou), ki je bila dana korintskim kristjanom
(3,10; 15,10).
Ko Pavel govori o Božjem Duhu (pneuma), besedo ne razume kot v grško-rimskem
svetu v njegovem času, ko so duha razumevali kot moč čudodelstva in zamaknjenosti,
zato je raje vzel starozavezni vidik poučevanja o rȗăh, ki je prikaz Božje prisotnosti.
Glavna vloga Duha v 1 Kor je opisana v duhovnih darovih (pneumatika; 12,1) v dobro
krščanske Cerkve. Čeprav Pavel razlikuje pneumatika v različnih vrstah: darovi
(charismata), služenja (diakoniai) ter dela (energēmata), in vsakemu zase pripiše vir –
»isti Duh«, »isti Gospod« in »isti Bog« (12,4-6), ki se razkrije »v korist vseh« (12,7), v
dobro skupnosti, kakor tudi vseh v Korintu.
Čeprav Pavel priznava raznolikost pneumatika, korintske kristjane spomni na edinost
skupnosti kljub različnosti. Zato poudarja, »V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni
v eno telo … vsi smo pili enega Duha (12,13). Vse, ki so bili krščeni v eno telo utemelji
»Božji tempelj,« ker Božji Duh prebiva v njih (3,16). Zato »ste se umili, posvečeni ste
bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga«
(6,11). Delovanje Duha opiše, ko poudari, da njegova beseda in oznanilo (2,4), »nista
bila v prepričevalnih besedah modrosti,« tako, da vera korintskih kristjanov ni rezultat
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»človeške modrosti«, ampak »Božje moči«. Vse dobro, kar je Bog pripravil tistim, ki ga
ljubijo, »nam je razodel po Duhu« (2,10).
V 1 Kor je Pavel vključil tudi poučevanje o apostolskem razumevanju skupnosti
kristjanov, Cerkve. V začetnem pozdravu naslovi skupnost: »Božja Cerkev, ki je v
Korintu« (1,2). Izraz Božja Cerkev hē ekklēsia tou Theou) je bil najden v zgodnejših
pavlinskih pismih in označuje prvotno lokalno skupnost kristjanov v Judeji (1 Tes 2,14;
Gal 1,13; prim. 2 Tes 1,4), ki nosi v sebi odtenek matere Cerkve (1 Kor 11,16; 15,9).
Cerkev (Ekklēsia) kot izraz za skupnost kristjanov, je bila skoraj zagotovo v uporabi
med grško govorečimi kristjani že pred Pavlom, ne vemo pa, kako zgodaj je prišel izraz
v uporabo med kristjani in postopoma izrinil prvotnejše izraze, kot bratje (adelphoi;
Apd 1,15), učenci (mathētai; Apd 6,1), občestvo (koinōnia; Apd 2,42), Pot (hē Hodos;
Apd 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22 ) ali kristjani (christianoi; Apd 11,26).
Sčasoma se je med grško govorečimi Judi razvila beseda Cerkev za skupnost kristjanov,
najprej za lokalno ali posamezno skupnost (1 Kor 14,23.33.34; 16,19) in kasneje za
vesoljno Cerkev, preko lokalnih meja (Apd 9,31).
V 1 Kor Pavel piše kot nekdo, ki se zaveda apostolskega osnovanja korintske Cerkve:
»Jaz sem posadil« (3,6); »sem postavil temelj« (3,10); »v Kristusu Jezusu sem vas
namreč po evangeliju jaz rodil« (4,15).
Pavla je skrbela edinost in izgrajevanje korintske skupnosti, zato v pismu vztraja, da je
za Korinčane »en Bog, Oče« in »en Gospod; Jezus Kristus« (8,6), in ni nehal govoriti o
»eni Cerkvi«. Opisane metafore, kot Božja njiva, Božja zgradba (Theou geōrgion,
Theou oikodomē, (3,9), ki predstavljata enost, kakor tudi Božji tempelj (naos Theou;
3,16), veljajo za korintsko Cerkev. Razdvajanje in individualizem se ne pojavlja samo
zato, ker Korinčani poudarjajo njihovo vdanost določenim pridigarjem (pogl. 1–4),
ampak tudi zato, ker nekateri od njih na sebičen način praznujejo Gospodovo večerjo.
V ekleziološkem kontekstu je Pavel opozoril, kaj je Kristus naredil pri zadnji večerji, ko
je podal izročilo o postavitvi evharistije. Učil je o »kelihu blagoslova« kot »udeležbi pri
Kristusovi krvi« in razlomljenem kruhu kot »udeležbi pri Kristusovem telesu« (10,16).
Izraza Kristusovo telo ni uporabil samo v evharističnem pomenu (10,16), ampak tudi v
eklezialnem pomenu v 12,27, ko zatrjuje: »Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje,«
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in nadaljuje: »Bog pa je v Cerkvi postavil najprej apostole, drugič preroke …« (12,28).
Očitno Kristusovo telo v tem primeru pomeni Cerkev.
Z obravnavanjem problemov, ki ne izgrajujejo korintske skupnosti, Pavel pokaže
njegovo apostolsko skrb za izgrajevanje, vzgajanje (oikodomē), Cerkve. Čeprav je izraz
oikodomē uporabljen metaforično za skupnost kristjanov kot »Božja zgradba« (3,9),
Pavel uporabi isto besedo za »izgrajevanje« ali »vzgojo« skupnosti; za njeno skupno
izboljšanje. »Vse pa naj se godi v izgrajevanje« (14,26d), ker se »vsakemu daje razkritje
Duha v korist vseh« (12,7).
V vseh Cerkvah je Pavel zaskrbljen zaradi tistih, ki jih imenuje Bogu posvečeni (hoi
hagioi; 1,2; 6,1.2; 14,33; 16,1.15), »posvečeni v Kristusu Jezusu« (1,2b). Apostol
poveže člane korintske Cerkve »z vsemi, ki kličejo ime našega Gospoda Jezusa
Kristusa« (1,2c). Njihovo »posvečenje« (1,30), kot učinek Kristusovega dogodka, je
značilnost korintske skupnosti ali Cerkve, »Božji tempelj je namreč svet, in takšni ste
vi« (3,17).
S samostalnikom nous, ki označuje sposobnost v človeku, ki spoznava, načrtuje, sodi in
kritizira in se odraža v od Boga ustvarjenem svetu kot največja človeško sposobnost
(1,10; 2,16; 14,14.15.19), je povezan samostalnik vest (syneidēsis), ki izraža sposobnost
razumnega človeka, da presoja posameznikova dejanja in prepoznava, kaj je prav in kaj
narobe (8,7.10.12; 10,25.27.28.29). Z poučevanem in oznanjevanjem jim pomaga pri
oblikovanju vesti, da bodo znali razlikovati, kaj je dobro in kaj slabo.
Pavel pričuje o veri (pistis) korintskih kristjanov, ki ni oprta »na človeško modrost,
ampak na Božjo moč« (2,5). Korintske kristjane spodbuja, naj »stojijo trdno v veri«
(16,13), in s tem pokaže na njihovo zvestobo oznanjenemu evangeliju, ki tiste, ki
verujejo, odrešuje (1,21).
Pavel se zaveda pestrega kulturnega, socialnega in ekonomskega ozadja Korinčanov. Z
izrazi, ki jih uporabi v pismu, da poudari njihove razlike, nakazuje številne probleme s
katerimi se je spopadel v skupnosti: nekateri so sužnji (7,21-23); nekateri modri ali
razumni (sophoi, 1,20.26.27; 3,18; phronimoi, 4,10; 10,15); nekateri pismouki ali
filozofski učenjaki (1,20); nekateri mogočni in plemeniti (1,26); nekateri slabotni (1,27;
8,11; 9,22; 11,30); nekateri močni (1,25.27; 4,10); nekateri duhovni (3,1; 14,32);
nekateri meseni (3,1.3); nekateri nečistniki (5,9-11; 6,9); nekateri poročeni (7,10.33.34),
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neporočeni (7,8.32.34), device (7,25.28.34.36-38); ali vdove (7,8.39); zločinci (6,1.9);
nekateri govorci v jezikih (12,30; 14,2.4); nekateri preroki (12,28-30; 14,2.4).
Za kristjane, »poklicane v Gospodu« je osnova, da so »Gospodovi osvobojenci« (7,22)
ker so bili »odkupljeni za visoko ceno« in kot Kristusovi »sužnji« naj ne postanejo
»sužnji ljudi« (7,23). Takšna svoboda vključuje svobodo vesti: »Čemu bi namreč mojo
svobodo presojala vest drugega?« (10,29). Ljubezen gradi (8,1c) in skupnost zahteva
pravo izbiro, ker svoboda ne sme »postati spotika slabotnim« (8,9).
Kadar je Pavel kritičen do ravnanja korintskih kristjanov, jih spomni na brezobzirnost,
ki ureja njihove vedenje in njihovo težnjo, da se ponašajo. Tak odnos se kaže v njihovi
pristranosti do oznanjevalcev in njegov zagovor je, naj se nihče ne ponaša v prid enega
proti drugemu. … »Kaj pa imaš, česar bi ne prejel?« Prevzetnost in ponašanje sta
napaki, na kateri Pavel opozori (5,2.6). Trditve nekaterih od njih, da imajo v lasti
spoznanje, ki jim omogoča, da jedo meso žrtvovano malikom (8,1; spoznanje napihuje),
pa niso opravičilo, da »postanejo spotika slabotnim« (8,9). Zato jih poziva, »Kdor torej
meni, da stoji, naj gleda, da ne pade« (10,12) in »Nihče naj ne išče svojega, ampak to,
kar je drugega« (10,24).
Samostalnik greh (hamartia) zasledimo v 1 Kor 15 v kerigmatičnem fragmentu,
»Kristus je umrl za naše grehe« (15,3.17.56). Glagol humartanō pa je viden v opominu
»Ne grešite!« (15,34). V 6,18 Pavel spodbuja korintske kristjane: »Bežite pred
nečistostjo!« Korinčane, ki imajo spoznanje o malikom žrtvovanem mesu in se ne
menijo za slabotne kristjane, ki se pogubljajo pa opozarja: »Ko grešite proti bratom in
zadajate rane njihovi slabotni vesti, grešite proti Kristusu« (8,12).
Pozornost pritegne, ko Pavel predlaga samega sebe kot zgled, ki naj ga posnemajo.
Korintskim kristjanom je poslal Timoteja, in jih »spomnil« na »pota, ki so v Kristusu«
(4,17). Čeprav je Pavel odsoten »v telesu, navzoč pa v duhu« je že »presodil tistega, ki
je tako storil« (nečistoval) in bo odstranil tiste, ki tako delajo (5,2-5).
Pavel v pismu spregovori tudi o Kristusovem prihodu (parousia, 15,23), ko bodo »v
Kristusu vsi oživeli« (15,22-23). Pavel zagotavlja vstajenje od mrtvih, vstajenje Kristusa
samega, kot je oznanjeno v prvotnem oznanilu. To bo končna zmaga nad smrtjo, ki
prihaja »po našem Gospodu Jezusu Kristusu« (15,57). (Fitzmyer 2008, 67–93)
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2.10 PAVEL KOT UČITELJ IN VZGOJITELJ V PISMIH
Pavla v njegovih pismih spoznamo kot odločnega, spoštljivega, občutljivega, ponižnega,
iskrenega, resnicoljubnega, plemenitega, zvestega Gospodu in vselej gorečega za
kraljestvo Jezusa Kristusa. Bil je ves v Kristusu in k njemu je želel privesti tudi druge. To
je izhodišče njegovega poučevanja in oznanjevanja. Načini oznanjevanja in poučevanja,
kako je pristopal k ljudem in posredoval oznanilo evangelija v pismih, z misijonskimi
potmi in s svojim življenjem, da bi jih čim več pridobil (1 Kor 9,19) so razdeljeni v več
skupin, ki nam na pregleden način približajo Pavla kot učitelja in vzgojitelja.

2.10.1 BESEDA KRIŽA
Pavel z oznanjevanjem križa sooča vse, jude in Grke, z Božjo modrostjo in močjo, toda
samo vernik, ki sprejema križanega Kristusa, v križu spoznava to modrost in moč.
(Plevnik 2004, 52)
Kristus, križani je za Pavla predmet kerigme (kērygma) in evangelija (euangelion), ki
povzame vsebino njegovega oznanjevanja in poučevanja. 1 Kor je kot odgovor na
poročilo o Cerkvi v Korintu (1,11), vprašanja, ki so jih poslali korintski kristjani (7,1) in
njihovo ravnanje, njegove reakcije in odgovori pa so vedno povezani s kerigmo in
evangelijem. Čeprav se je Pavel podpisal kot avtor pisma (16,21), ga je napisal kot
apostol, ki je ustanovil korintsko Cerkev (1,1; 9,1-2; prim. 3,10; 4,15) v zaskrbljenosti
za njihovo edinost in solidarnost in vse osvetlil v luči evangelija, ki ga je oznanjal.
Kērygma (oznanilo) in kognitivni glagol kēryssō (oznaniti, pridigati) nista uporabljena
samo v njegovi razlagi modrosti in vlogi oznanjevalcev (1-4), ampak tudi drugje. V
odlomku je naveden kot ključ pavlinske teologije. Samostalnik euangelion je prvič
uporabljen (1,21) skupaj z glagolom (1,23). V 2,4 Pavel prizna, da njegovo ›oznanilo‹
ni olepšano s »prepričevalno besedo modrosti«, ko je prvič evangeliziral Korint.
Presenetljivo je, kako je povezal njegovo oznanjevanje z vero korintskih kristjanov:
»Naj bom torej jaz ali oni, tako oznanjamo in tako ste sprejeli vero.« (15,11), k temu pa
takoj dodal predmet oznanjevanja: »Če pa se oznanja, da je Kristus vstal od mrtvih«
(15,12a). In nadaljuje: »Če pa Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo,
prazna tudi vaša vera.« (15,14).
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Pavlovo poučevanje v 1 Kor ima izhodišče besedo križa. Predmet njegovega
oznanjevanja ni le »Kristus, križani« (1,23), ampak tudi Kristus, ki »je tretji dan vstal,
kakor je v Pismih« (15,4b). Pavlovo poslanstvo izhaja iz vstalega Kristusa in vključuje
evangelij, »Kristus me namreč ni poslal krščevat, ampak oznanjat evangelij, a ne z
modrostjo besede, da se Kristusov križ ne izniči« (1,17). (Fitzmyer 2008, 69–71)

2.10.2 OZNANJEVANJE S SPODBUJANJEM
V 1 Tes 2,1-12 Pavel spominja bralce in poslušalce pisma na to, kako je ravnal kot
oznanjevalec v Tesaloniki in videli so lahko, da jih evangelija ni učil z nečistimi nameni
ali prevaro, s prilizovanjem ali pohlepom in iskanjem slave, ampak s toplino, s kakršno
mati neguje svoje otroke (2,7) in kot ljubeči oče (2,11). Pri oznanjevanju pa je jasno, da
je oznanjal Božjo besedo, ne človeško. (Brown 2008, 460)
V 1 Kor 3,1-2 uporabi podobo matere, ki se nanaša na proces vzgoje krščanske vere,
podobo očeta pa v 4,15-16 za začetno delovanje misijonskega oznanjevanja. (Gaventa
2007, 45)
V 1 Tes 2,1-12 nam Pavel razloži tudi metodo, vsebino in namen njegove spodbude
(Richard 1995, 106–108):
1.) Metodo oznanjevanja kot zgled spodbujanja opiše z uporabo podobe očetove vzgoje,
ki prikliče v spomin podobo apostolov s toplino matere, ki negujejo otroke (2,7).
Podoba matere izpostavi »toplino« in se nanaša na izvirno oznanjevanje in
spreobrnjenja kot posledice ali procesa rojevanja, podoba očeta pa se nahaja v
specifičnem kontekstu poučevanja in opominjanja. V tem kontekstu Pavel predpostavlja
čustven odnos med očetom in otroki, podobno kot med materjo in otrokom. Kot mati v
2,7, tudi oče skrbi za lastne otroke, podoba očeta pa je pri Pavlu bolj osredotočena na
duhovno rojstvo (1 Kor 4,15; Flm 10), je pa tudi v vlogi avtoritete enega do drugega (1
Kor 4,14; Flp 2,22).
2.) Za opis vsebine njegovega spodbujanja uporabi tri glagole, ki so pogosto uporabljeni
v spodbujevalnem kontekstu. Glagol parakaleō je pogost pavlinski izraz, ki ga v
spodbujevalnemu delu zasledimo petkrat (2,12; 4,10.18; 5,11.14) v pomenu
»spodbuditi« ali »opominjati k večjemu prizadevanju« za posvečevanje, ljubezen do
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drugih in pravilno vedenje (4,3-12), v 3,2 pa zasledimo glagol erōtaō kot »opominjati
ali rotiti« (enako v 4,1 in 5,14). Drugi izraz, paramytheomai, je pri Pavlu redek in se
pojavi samo dvakrat v 1 Tes v pomenu »spodbude« s posebnim poudarkom na »tolažbi«
v primeru smrti ali »opogumiti« v kontekstu depresije, v splošnem pa »spodbujanje« kot
v 5,14. Tretji glagol, martyromai, ki se pri Pavlu pojavi samo v tem besedilu in v Gal
5,24, pa v pomenu: »pričati« »zagotoviti« ali »rotiti«.
3) Pavel nadaljuje s spodbujanjem v smeri prizadevanja, da živijo tako, kakor se
spodobi pred Bogom (1 Tes 2,12).

2.10.3 PAVLOVA AKTUALIZACIJA STARE ZAVEZE
Pavel je v svojih pismih aktualiziral starozavezna besedila in podajal besedila Stare
zaveze v luči novih okoliščin, njegova aktualizacija Stare zaveze pa »ni nad Božjo
besedo, temveč ji služi, ko uči samo tisto, kar je izročeno, ko jo po Božjem naročilu in
ob podpori Svetega Duha pobožno posluša, jo sveto varuje in jo zvesto predstavlja.«
(CD 87, 98)
To potrjuje tudi Pavlova prepoved v 1 Kor 4,6: »Ne prek tega, kar je pisano!«, ki je
izrazita v njegovi pedagogiki. Pogosto navajanje starozaveznih besedil v Pavlovih
pismih najlepše povzame dokument Papeške biblične komisije: »Brez stare zaveze bi
bila nova zaveza nerazložljiva knjiga, rastlina brez svojih korenin in obsojena na
izsušitev«. (CD 110, 84)
V svojih doktrinalnih dokazovanjih se je stalno opiral na Spise. Jasno je razlikoval med
svetopisemskimi

dokazovanji

in

umovanji

»po

človeški«

pameti

in

dajal

svetopisemskim besedilom nesporno vrednost (1 Kor 9,8; Rim 6,19; Gal 3,15). Menil
je, da imajo Spisi enako in vedno dejavno vrednost, da lahko vodijo duhovno življenje
kristjanov: »Kar koli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše
poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli upanje«
(Rim 15,4; prim. 1 Kor 10,11). V 2 Tim 3,16-17 pa je nakazal Božje navdihnjenje kot
temelj avtoritete. (CD 110, 18–19)
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Pavel je bil hermenevtični teolog, čigar vpliv na Božje delovanje v svetu je bil
oblikovan v odločilnih smereh po njegovem branju izraelskih svetih besedil. (Hays
2005, 25–49).
V bistvu je videl Pavel vso hebrejsko Sveto pismo kot veliko skladišče preroških
besedil, ki imajo ključne nauke v učenju kristjanov. Postavo je vključil kot Božjo
besedo in zato koristno za učenje in poučevanje. Pomembno zanj pa je bilo prepoznati,
kje je Božje ljudstvo v uresničevanju pripovedi odrešenjske zgodovine in če so pravilno
razumeli pomen svetopisemskih besedil. Pavel je bil ustvarjalen ekseget, z različnimi
pristopi do njegovih judovskih sodobnikov. Njegova hermenevtika je kristocentrična v
njegovi vodstveni moči in ekleziocentrična v njenem območju in uporabi.
Kadar je Pavel omenil Adama, je mislil celotno zgodbo greha in padca, kadar
opravičenje vere, je uporabil pripoved o Abrahamu, kadar postavo, je vključi pripoved o
Mojzesu in ko je mislil milost in odrešenje, je uporabil pripoved o Kristusu, ki je v
različnih smereh šablona za pripoved kristjanom. Čeprav je Abraham viden kot zgled za
opravičenje kristjanov po veri, je Kristus zgled krščanske ponižnosti in zveste
naklonjenosti, žrtvovanje samega sebe v ljubezni celo do smrti.
Pavlovo razlaganje svetopisemskih besedil so splošno veljavne judovske tehnike
eksegeze, moramo pa razlikovati, kdaj je Pavel dejansko razlagal eksegetsko in kdaj
homiletično. Uporabljal in posvečal se je starozaveznim besedilom in jih aktualiziral,
kot farizej pa je bil strokovno podkovan. Z alegoričnim obravnavanjem besedil je
pokazal, da je treba poznati celotno zgodbo Svetega pisma z upoštevanjem posameznih
delov. Bil je ustvarjalen ekseget, z uporabo tipologije in celo alegorije pa je pomen
besedil povezal s situacijami spreobrnjencev. (Witherington 1998, 230–262; Roetzel
1998, 40–44)

2.10.4 NEOMAJNO ZAUPANJE GOSPODU
Za krščansko poučevanje je temeljnega pomena učiteljev odnos z Bogom, v čemer nam
je apostol Pavel velik zgled učitelja in vzgojitelja. V svojem življenju in delovanju je bil
osredotočen na Kristusa. V Pismu Filipljanom je zapisal: »Kajti živeti je zame Kristus in
umreti dobiček« (Flp 1,21) in »Vse zmorem v njem, ki mi daje moč « (4,13). Jezus je
imel osrednje mesto v njegovem življenju, kot je pisal Galačanom: »Kristus živi v meni«
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(Gal 2,20). Pavel je bil vžgan z Božjo ljubeznijo in prevzet od Kristusa. V življenju si je
postavil prednostni cilj, da bi mu služil, ga spoznal in postal kot Kristus. Vse je postalo
drugotno »zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa« (Flp 3,8). Kot Kristusov
služabnik je želel ugajati le njemu in ne ljudem (Gal 1,10; 1 Tes 2,4). V zaupni molitvi
je vse izročal Bogu Očetu, prosil za potrebe vseh, med katerimi je oznanjeval in vse
blagoslavljal, moč za duhovno življenje pa je zajemal v Svetem Duhu. Večkrat je pisal
in spodbujal vernike, da naj živijo v moči Duha (Gal 5,16) in bodo napolnjeni z Duhom
(Ef 5,18), ki ima osrednjo vlogo v življenju vernih. Ker je bil apostol priča delovanju
Svetega Duha v svojem življenju, je kot učitelj to želel enako tudi drugim. Neomajno je
zaupal Gospodu. Poleg izjav o opravičenju, ki ga dosežemo z vero v Kristusa (Rim
3,22; 4,5; 5,1; Gal 2,16.20; 3,24-25; Ef 2,8; Flp 3,9), apostol zagotavlja, da Bog »daje
zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu« (1 Kor 15,57), »v veri namreč hodimo, ne v
gledanju« (2 Kor 5,7). (Zuck 1998, 62–67).
Zaupal je v Božji načrt za njegovo prihodnost. Upanje je pri Pavlu vključevalo
zagotovilo »vstajenja od mrtvih« (Apd 23,6; 24,15), izpolnitev starozaveznih obljub
Izraelu (26,6-7; 28,20), zaupanje v Božjo slavo (Rim 5,2; 2 Kor 3,11-12; Kol 1,27),
osvoboditev iz suženjstva (Rim 8,21), upanje v odrešenje (8,23-24), rešitev iz
nevarnosti (2 Kor 1,10), pričakovanje upanja pravičnosti (Gal 5,5; prim. 2 Tim 4,8),
bogastvo njegove dediščine v svetih (Ef 1,18), večno življenje (Tit 1,2; 3,7), blaženo
upanje in prihod slave (2,13). Zaradi zaupanja v Božje delovanje je Pavel želel enako
svojim bralcem in kristjane spodbujal, da se veselijo v upanju (Rim 12,12), Timoteja pa
je spodbujal, da ohrani vero v čisti vesti (1 Tim 1,19; 3,9).

2.10.5 AVTORITETA
Pavel je govoril z avtoriteto, ker je bil apostol (1 Kor 9,1; 15,9). Dvakrat je navedel
oblast, ki mu jo je dal Gospod (2 Kor 10,8; 13,10). Pomembno je namreč, da ni bil
izbran po človeku, ampak da je apostol po Jezusu Kristusu (Gal 1,1), evangelij, ki ga je
oznanjal, pa je prejel po razodetju Jezusa Kristusa (1,11-12).
Poučevati z Božjo avtoriteto pomeni dvoje: spoznanje, da oznanilo prihaja od Boga in
spoznanje, da daje tudi sposobnosti, ki so za poučevanje potrebne. Le s takšnim
spoznanjem lahko učimo in govorimo kot Pavel tudi mi.
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Apostol je Korinčanom razložil, da ni nikoli zlorabil njegove avtoritete in ni nastopil
strogo glede na oblast (2 Kor 13,10), ki mu je bila dana od Gospoda v izgrajevanje
skupnosti. Učiti z Božjo avtoriteto dejansko pomeni oznanjati z gotovostjo in ne s
plahostjo, s prepričanjem in ne s strahom. Neustrašna vnema pogumnega ujetnika je
izvirala iz njegovega zaupanja Gospodu, ki živi v njem (Gal 2,20) in v katerem živi
Pavel (2,19; prim. 2 Kor 5,15). (Zuck 1998, 69)
V 1 Kor 9,1 je Pavel vprašal, da bi opravičil svoje poslanstvo apostola tistim, ki so
njegovo avtoriteto postavili pod vprašaj ali so dvomili: »Mar nisem apostol?« in takoj
odgovoril z njemu lastnim retoričnim vprašanjem: »Mar nisem videl Jezusa, našega
Gospoda?« Skoraj vse v tem vprašanju nosi kristološko težo. (Fee 2007, 125)
Avtoriteto in moč njegovemu oznanjevanju pa je dalo njegovo stalno prizadevanje, da je
oznanjal in živel Besedo tako, kot mu jo je razodel Gospod, in si je predvsem
prizadeval, da bi jih čim več pridobil za Kristusa.

2.10.6 POŠTENOST
Vedno je jamčil za iskrenost njegovega ravnanja: »V Božji preprostosti in iskrenosti« (2
Kor 1,12). »Nobenemu nismo storili krivice, nikogar nismo oškodovali, nikogar
prevarali« (7,2). »Skrbimo namreč za dobro ne samo pred Gospodom, ampak tudi pred
ljudmi« (8,21). Tesaloničane je spomnil, kako »sveto, pravično in neoporečno« (1 Tes
2,10) so se vêdli do vernih. V odprtosti je spregovoril Efežanom: »Dobro vam je znano,
kako sem ves čas živel med vami« (Apd 20,18; prim. 20,33-34), Timoteju pa je pisal:
»Ti pa si krenil za menoj v nauku, vedenju, namenu, veri, potrpežljivosti, ljubezni,
stanovitnosti« (2 Tim 3,10). Njegovo ravnanje je bilo vedno usklajeno s tem, kar je učil,
kot je dobro vedel njegov sodelavec Timotej, o katerem je pisal: »On vas bo spomnil na
moja pota, ki so v Kristusu Jezusu, kakor učim povsod v vsaki Cerkvi« (1 Kor 4,17).
Pavel je to, kar je poučeval, tudi živel. Npr., ko je spodbudil svoje bralce, naj bodo
ponižni (Rim 12,3.16; Ef 4,2; Flp 2,3-4) in bil »najmanjši izmed vseh svetih« (Ef 3,8; 1
Tim 1,15). Druge je spodbujal, da se napolnijo s Svetim Duhom (Ef 5,18), kot je bil sam
(Apd 9,17; 13,9). Timoteju je svetoval, naj se ne sramuje pričevanja za Gospoda (2 Tim
1,8), kot se tudi on ni sramoval (Rim 1,16; 2 Tim 1,12). Filemona je spodbujal k
učinkovitosti vere (Flm 6), kot je evangelij prišel med njih z močjo in v Svetem Duhu (1
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Tes 1,5; 2,2). Poučeval je, kako služiti drug drugemu (Gal 5,13) in kako pomembno je,
da ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa (2 Kor 4,5). Živel je pošteno in k čemur
je spodbujal druge, je delal in živel tudi sam. (Zuck 1998, 74–76)

2.10.7 PONIŽNOST
Pavlova izobrazba presega večino tistih, ki jim je služil. Videl je vstalega Gospoda, bil
poklican in izbran za apostola, privedel je ljudi h Kristusu, pomagal pri rasti številnih
Cerkva in bil apostol stotine vernih v krščanskem nauku in življenju. Kljub
nasprotovanjem in osebnim stiskam, pa je bil odločen, ko se je moral postaviti za
resnico.
Pavel je bil eden najbolj ponižnih Božjih služabnikov. Po Kristusovem zgledu, katerega
posnemovalec je postal (1 Kor 11,1) je sam sebe izpraznil (Flp 2,5-8). Ko so ljudje v
Listri začeli častiti Barnaba in Pavla, ki so ga poimenovali Hermes, sta jih utišala in jim
povedala, da sta samo človeka kot oni (Apd 14,15).
Na tretji misijonski poti, ko je pozdravil starešine v Efezu, je priznal, da je »z vso
ponižnostjo služil Gospodu, v solzah in preizkušnjah« (20,19). Ni predstavljal sebe (Je
bil Pavel križan za vas? (1 Kor 1,13), čeprav je kot kmet, ki je posejal seme, je Bog
tisti, ki je dajal rast (3,6). Kot je pojasnil, »ni nič tisti, ki sadi, ne tisti, ki zaliva, ampak
tisti, ki daje rast, to je Bog« (3,7). Niti ni »oznanjal sebe« (2 Kor 4,5), ker imamo »ta
zaklad v glinastih posodah, da bi bilo to preobilje moči iz Boga in ne iz nas« (4,7).
Pavel je svojo ponižnost izrazil tudi s tem, da se je poimenoval Kristusov služabnik
(Rim 1,1; Gal 1, 10; Flp 1,1), Božji služabnik (Tit 1,1) in sveti (2 Kor 4,5) – nekdo, ki
služi (douleō) Gospodu, ponižno kot njegov služabnik (Apd 20,19), kot je rekel Jezus,
da je »sredi med vami, kot tisti, ki streže« (Lk 22,27), tako je govoril o svojem služenju
svetim tudi Pavel (Rim 15,25).
Pavel je govoril o svojem služenju (diakonia) Kristusu (1 Tim 1,12) in kristjanom (2
Kor 9,1; 11,8), sebe pa je označil kot služabnika (diakonos, 1 Kor 3,5), kot
Kristusovega služabnika (2 Kor 11,23) kot Božjega služabnika (6,4), služabnika nove
zaveze (3,6), služabnika evangelija (Ef 3,7; Kol 1,23) in služabnika Cerkve (Kol 1,25).
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Poučevanje je služenje, ko druge vodimo h Gospodu, jih rojevamo v Kristusu, moramo
pa se »obleči« v ponižnost (Kol 3,12). (Zuck 1998, 76–78)
Pavel nastopa kot pričevalec dogodka, ki ga je doživel v lastnem življenju. Za
oznanjevalca pa je treba veliko ponižnosti in trdne zasidranosti v Kristusu, da se lahko
pokaže tudi v svoji slabotnosti, v strahu in velikem trepetu. (Matjaž 2015, 46)

2.10.8 SPOŠTLJIVOST V ODNOSU DO DRUGIH
Pavel je bil timski človek in je imel ob sebi sodelavce v zavedanju, da oznanila o
občestvu Boga s človekom v Jezusu ne more oznanjati sam. Njegova pisma so nastajala
v dialogu s skupnostjo in njegovimi sodelavci, pri oznanjevanju evangelija, ki jih
imenuje bratje (2 Kor 2,13; 8,18; 1 Pt 5,12). (Matjaž 2015, 30)
V Antiohiji Pizidijski je Jude poimenoval »bratje«, kar pomeni da je bil z njimi povezan
v Kristusu in vedno našel besede, s katerimi je vzpostavil stik.
Pavel je vernike pohvalil in se jim zahvalil za njihov duhovni napredek. Zahvalil se je
za Božjo milost, ki je bila dana Korinčanom (1 Kor 1,4-5), da se odlikujejo v več
duhovnih vrlinah (2 Kor 8,7), za njihovo prizadevanje, da bi materialno pomagali tudi
drugim vernim (9,2), za vero v Gospodu in ljubezen do vseh svetih pri Efežanih in
Kološanih (Ef 1,15-16; Kol 1,4-5), za sodelovanje Filipljanov s Pavlom v evangeliju
(Flp 1,5); za urejenost in trdnost v veri Kološanov (Kol 2,5) in za delo, vero, ljubezen,
vztrajnost, upanje in pričevanje Tesaloničanov (1 Tes 1,3.8; 4,10). (Matjaž 2015, 30)

2.10.9 OBČUTLJIVOST ZA POTREBE DRUGIH
Pavel je želel pomagati kristjanom v Jeruzalemu, ki so živeli v pomanjkanju (prim. Gal
6,10), da bi z darom izrazil Božjo ljubezen, ki so jo pogani našli v Kristusu (2 Kor 8,89.19; 9,12-15). Nabirka za svete, ki jo je organiziral z dobrohotnostjo in v prizadevanju
za »enakost« (2 Kor 8,14). Pavel je poučeval o Kristusovi ljubezni in vernike z
nabirkami spodbujal k konkretnim dejanjem usmiljenja (Gal 5,6.14; 6,10; 1 Kor 13; 2
Kor 5,14; Rim 12,3), njegovemu spodbujanju za ljubezen pa so sledila konkretna
dejanja usmiljenja.
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Pavlova nabirka je spodbujala k pomoči revnim, pa tudi k prizadevanju za edinost. Kot
je en Gospod in en evangelij, je tudi ena Cerkev, ki je vključevala pogane v diaspori in
jude v Judeji. Pavel je želel pokazati, da je njegov evangelij v harmoniji z
jeruzalemskimi Cerkvami, dar njegovih Cerkva pa je izraz hvaležnosti Bogu za zavezo,
ki jo je sklenil z Izraelom. (Hawthorne, Martin in Reid 1993, 143–147)
V Pavlovih pismih je vedno navzoča ljubezen in nenehno poudarjanje skrbi za druge,
kar je v velikem nasprotju z njegovim življenjem pred srečanjem z Vstalim. Človek, ki
je brez trepeta preganjal in ubijal, je zdaj tisti, ki izraža globoko ljubezen in toplino
naklonjenosti do vernih in nevernih. Nekdo, ki je moril kristjane, je postal nekdo, ki jih
je ljubil in spodbujal ljubezen drug do drugega. Nekdo, čigar srce je bilo težko usmeriti
proti tistim, ki izpovedujejo vero v Kristusa, je postal nekdo, katerega srce je mehko,
nežno, občutljivo in ljubeče. Nekdo, ki je sovražil kristjane, je postal tisti, ki je pisal
svetovno najboljše izjave o ljubezni v 1 Kor 13,1-7.13.
Če Pavel ne bi bil človek, ki je iskreno občutljiv, resnično sočuten in nežno ljubeč, bi
njegovo učenje naletelo na gluha ušesa.
Veličina Pavla kot pedagoga se odraža v njegovi ›iskreni ljubezni‹ (2 Kor 6,6) in
preobilju ljubezni do Tesaloničanov (1 Tes 3,12). Tako močna je bila njegova ljubezen
do vernih Tesaloničanov, da jim je bil do njih kot »mati, ki neguje svoje otroke« in
podobno kot oče, ki »svoje otroke opominja, spodbuja in roti« (2,7.11-12). Besedo
»mati« ne prevedemo z normalno besedo za mati, ampak z doječo materjo (trophos),
mati, ki greje in neguje njene otroke. Njegovo vodenje h Kristusu pa je povzel v
besedah: »V Kristusu Jezusu sem vas namreč po evangeliju jaz rodil« (1 Kor 4,15) in
kot oče skrbel za svoje duhovne otroke, ker jim ni hotel biti v breme (2 Kor 12,14-15),
saj so bili njegovi ljubljeni in zaželeni bratje (Flp 4,1). ( Zuck 1998, 79-85)

2.10.10 VESELJE V GOSPODU
Skupaj z gorečnostjo v trdnosti in z vso resnostjo iz Pavlovega poučevanja odseva tudi
vedrina. Čeprav v trpljenju, številnih preizkušnjah in vznemirjenju zaradi lažnih
prerokov, je imel apostol Pavel notranji mir in zadovoljstvo. V vsakem od njegovih
pisem na začetku zaželi bralcem in poslušalcem Božji mir in pismo sklene na podoben
način. Trpljenje in stiske bi lahko oteževale njegovo mišljenje, če v sebi ne bi imel
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notranjega miru. Kljub težavam je pozvan druge spodbujati, da so zadovoljni v
vsakršnem položaju (Flp 4,10-11), zadovoljni z najnujnejšim (1 Tim 6,6-8) in v veselju,
ki je sad Duha (Gal 5,22).
Pavel v pismih ni tarnal ali se pritoževal, vzdihoval ali godrnjal, niti ko je bil vklenjen v
verigah. Z radostjo je sprejemal svoje trpljenje in se veselil z drugimi v Gospodu. V še
tako težkih preizkušnjah je našel razlog svojega veselja. Rimljani so ga razveselili s
poslušnostjo Kristusu (Rim 16,19), Filipljani in Tesaloničani s spreobrnjenjem (Flp 4,1;
1 Tes 2,19-20, 3,9), prijatelji z obiskom (1 Kor 16,17), Korinčani z močjo (2 Kor 13,9).
Kristus je bil oznanjen, čeprav so nekateri to počeli z nečistimi nameni (Flp 1,18-19),
Filipljani so zanj skrbeli (4,18) Filemon, pa ga je navdal z ljubeznijo (Flm 7). V pismih
je pogosto spodbujal k veselju tudi druge (Rim 12,15; Flp 1,25-26; 2,18.29; 3,1; 4,4).
(Zuck 1998, 106-107)
Pavel se zaveda, da je njegov poklic oznanjevalca evangelija nezaslužena Božja milost
(1 Kor 15,10; Rim 1,5; 12,3; 15,5; Gal 1,15-16; 2,9), ki mu vedno daje moč, da vzdrži
ob nasprotovanjih in ohrani veselje v Gospodu.
Veselje (1 Tes 2,19.20; 3,6.9; 5,16; 1 Kor 7,30; 12,26; 13,6; 16,17) je luč Svetega Duha,
ki je Božja ljubezen in prava duhovna askeza je dejansko zavračanje žalostnih misli in
ohranjanje src v veselju. Veselje po navadi izgubimo, ko gre za preizkušnjo naše
ljubezni ali ko iščemo sami sebe in se izgubimo. Kdor ljubi Boga in živi v zavedanju,
kot je živel apostol Pavel po srečanju z Vstalim, da je Bog vedno z nami in si tudi sam
prizadeva ostati v njem, ima razlog za veselje, ker ve, da je vedno v zavetju Boga Očeta.
Veselje, molitev in zahvaljevanje so poudarjene tudi v Rim 12,12; Kol 4,2-3 in Ef 6,18
kot nujnost v krščanskem življenju, kot ga je živel Pavel in o njem razmišljal. (Buttrick,
1984, 313)
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3. EVANGELIZACIJA IN KATEHEZA

3.1 EVANGELIZACIJA

Najobsežnejši in najbolj sistematičen odgovor na vprašanje, kaj je evangelizacija, nam
je leta 1976 podal papež Pavel VI. z apostolsko spodbudo O evangelizaciji. Ko govori o
oznanjevanju tistim, ki so že uvedeni v vero, a so jo v sedanji sekularni situaciji zavrgli,
imenuje to oznanjevanje ›drugo oznanilo‹ (Pavel VI 1976, 52). Po njegovem je
evangelizacija mnogovrsten proces z različnimi prvinami: prenova človeštva,
pričevanje, izrecno oznanjevanje, pritrditev srca, vstop v občestvo, sprejem znamenj,
apostolska prizadevnost. … Te prvine se med seboj dopolnjujejo in vzajemno bogate.
(Pavel VI. 1976, 24) Izraz »nova evangelizacija« pa prihaja od papeža Janeza Pavla II.,
ki je navdih zanj dobil med delavci v Nowi Huti pri Krakovu. Nova evangelizacija, kot
je sam najbolje povedal, je evangelizacija z novimi izrazi, z novim načinom in z novo
vnemo. (Rojnik 2005, 423–428)
Ko govorimo o novi evangelizaciji, mislimo na ljudi, ki so bili že krščeni in so morda
prejeli tudi druge zakramente, potem pa po veri niso živeli. Z novo evangelizacijo
želimo v njih razžariti »žerjavico Božjega Duha«, ki je skrita nekje pod pepelom
vsakodnevnih skrbi in za katero morda tudi oni sami ne vedo, da še živi v njih. Pokazati
jim hočemo, da je tudi v njihovem življenju dejavno navzoč Jezus Kristus, da jih išče
kot pastir izgubljeno ovco (Lk 15,4) ali kot usmiljeni oče, ki pričakuje izgubljenega sina
(Lk 15,11-32). (Kvaternik 2012, 177–192)
Nova evangelizacija kliče vse in se uresničuje na treh področjih: na področju redne
pastorale, na področju »krščenih oseb, ki ne živijo krstnih zahtev«, evangelizacija pa je
bistveno povezana z oznanjevanjem evangelija tistim, ki ne poznajo Jezusa Kristusa ali
so ga vedno zavračali. (CD 140, 14) Poti in sredstva za izročanje edinega evangelija
naprej kot so oznanjevanje, pričevanje, poučevanje, zakramenti, ljubezen do bližnjega
in vzgoja učencev, so prvine evangelizacije. (CD 75, 46)
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Temeljna naloga evangelizacije je bila vedno povezanost s Kristusom, ko oznanja
veselo oznanilo, pa vabi človeka k spreobrnjenju in veri, ki je osebno srečanje s
Kristusom. To pa človeka vedno znova vodi k prizadevanju, da bi mislil kot On,
presojal kakor On in živel, kakor je živel On. (CD 75, 53)
Zahteva po novi evangelizaciji odpira oči za realen pogled na dejansko stanje duha v
Cerkvi in v družbi. Evangelizacija je pot do cilja, ki ga je prejela Cerkev od Kristusa. To
pa je odrešenje vsega stvarstva. Koncil nas uči, da smo vsi poklicani biti evangelizatorji.
Ko to vemo, se šele zavemo, kaj nam za uresničevanje te naloge še vse manjka.
(Kvaternik 2012, 177–192)
»Naj današnji svet – ki išče v bridkosti in upanju – sprejme veselo oznanilo, ki ga ne
prinašajo žalostni in malodušni, nepotrpežljivi in tesnobni glasniki, ampak služabniki
evangelija, katerih življenje naj izžareva gorečnost, ker so sami sprejeli Kristusovo
veselje.« (Pavel VI. 1976, 80; CD 140, 10) V polnosti pa postajamo človeški, ko
»dovolimo Bogu, da nas popelje onkraj nas samih, da bi dosegli svojo najresničnejše
bistvo. Tu je izvir evangeljskega delovanja. Kdor je srečal to ljubezen, ki mu vrača
smisel življenja, jo mora posredovati drugim.« (CD 140, 8)
Družbene razmere v času, ki ga živimo, niso vedno naklonjene krščanskim vrednotam,
prihaja do ločitve med vero in življenjem, vero in kulturo. Ob tem se lahko žalostimo ali
pa stanje tako kot je, vzamemo kot izziv za večjo gorečnosti na področju evangelizacije.
Tako Slovenija kot Evropa nam prihaja naproti z globoko ranjenostjo, kristjani, ki smo
po milosti krsta poslani tudi drugim prinašati veselo oznanilo, pa se vprašajmo: Ali bo
lahko Jezus ob poslednji sodbi tudi za nas rekel: »Lačen sem bil in ste mi dali jesti …«
(Mt 25,35-36)?
»Namesto žalovanja za preteklimi časi naj Cerkev budi zaupanje in solidarnost med
vsemi ljudmi dobre volje. Tudi v današnjem svetu imajo pomembno poslanstvo: dati
dušo svetu, ki je poln neskladij, kot npr. prepad med bogatimi in revnimi, stihija po
obdobju napredka. [ … ] Ključ za evangelizacijo lahko odkrijemo v besedi
»poslanstvo«. Vsi, ki jim je zaupana evangelizacija, bodo lahko samo s svojim osebnim
pričevanjem povezovali človeka z Bogom in mu pomagali vstopiti v skrivnost vere.
(Rojnik 2005, 423–428)
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Z naraščajočim zanikanjem Boga v Evropi se kaže dejanska lakota po Bogu samem.
Resnično in največje uboštvo v Evropi je dramatično pomanjkanje občutka sprejetosti in
ljubljenosti, pomanjkanje izkustva Božje dobrote, kot je večkrat poudarila Mati Tereza.
(Neubauer 2012, 65)
»Za vso Cerkev velja, da se od ravnanja drugih lahko veliko naučimo, tem bolj od
Cerkva sosednjih dežel, ali tistih, ki imajo za seboj podoben vsaj del narodne
zgodovine, ali so si kako drugače blizu.« (Rojnik 2005, 423–428)
Kako odgovoriti na lakoto po Bogu danes, je v predavanju za »krožek učencev« papeža
Benedikta XVI. v Castel Gandolfu avgusta 2011 izkustveno predstavil Otto Neubauer,
ki v središču Dunaja vodi Akademijo za dialog in evangelizacijo. Ko so v devetdesetih
letih začeli z novimi oblikami misijonov v občestvih na nemškem govornem območju,
so se morali znova naučiti zares poslušati, da so današnji ljudje sploh zmogli najti svoje
besede, svojo pripoved. Morali so si priznati, da so bili pri oznanjevanju s svojimi
besedami pogosto prehitri in naučili so se oznanjati s poslušanjem. Potem pa so pogosto
doživeli, da se je v ljudeh po izkušnji globoke notranje sprejetosti, spoštovanja samega
sebe, sprostila lakota po Bogu. (Neubauer 2012, 67–70)
Delo evangelizacije zahteva v oznanjevalcu vedno bolj rastočo bratsko ljubezen do
soevangelizatorjev, kakor tudi do tistih, ki jih evangeliziramo. Vzor vsakega
evangelizatorja – apostol Pavel, je v 1 Tes 2,8 napisal besede, ki so za vse nas program:
»hoteli smo vam dati ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, in sicer zato,
ker ste se nam priljubili.« To je ljubezen, ki je veliko večja kakor ljubezen vzgojitelja,
je namreč ljubezen očeta; še več, je materinska ljubezen. Gospod pričakuje takšno
ljubezen od vsakega oznanjevalca blagovesti in od vsakogar, ki hoče graditi Cerkev.
(Pavel VI. 1976, 79)
»Danes se vse jasneje kaže, da vsi potrebujemo to preprosto hrano ljubezni, se pravi,
konkretno bratstvo in sestrinstvo, prijateljstvo med seboj in z Gospodom. Potrebujemo
te male celice, te male krščanske skupnosti, v katerih molimo, si izmenjujemo Božjo
besedo in jo prevajamo v konkretni svet.« (Neubauer 2012, 70–71)
Vzgojitelj v veri, evangelizator, ni in ne more biti le nekakšen menedžer, organizator,
ampak predvsem človek z vzgojno, evangelizatorsko zavestjo in držo, ki vodita do
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evangelizatorskega odnosa, kar velja tako za »poklicne evangelizatorje, kakor za
vsakega odraslega kristjana. (Turnšek 2013,16–17)
»Oznanjevalec evangelija bo torej tisti, ki tudi za ceno osebne odpovedi in trpljenja
vedno išče resnico, ki jo mora posredovati drugim. Evangelizator resnice nikoli ne izda
in tudi ne prikriva zato, da bi ugajal ljudem, da bi vzbujal občudovanje ali
presenečenost, tudi ne zaradi izvirnosti ali iz želje, da bi se postavljal. Ne odklanja
resnice; ne zametuje resnice, ker bi se mu je ne ljubilo iskati, ali pa iz lagodnosti ali
strahu. Ne zanemarja preučevanja o njej; velikodušno ji služi, ne da bi ji delal nasilje.«
Pavel VI. v apostolski spodbudi v nadaljevanju konkretno spodbudi tudi k prizadevanju
za podajanje resnice: »Vam, ki ste učitelji, to se pravi teologom, eksegetom in
zgodovinarjem, pravimo: delo evangelizacije potrebuje vaše neutrudno raziskovalno
prizadevanje, kakor tudi vašo pozornost in vašo tenkočutnost pri podajanju resnice, ki
se ji s svojim študijem približujete, ki pa vedno presega človeško srce, saj je to resnica
Boga samega.« (Pavel VI. 1976, 78)
»Nova evangelizacija ni program, ampak način razmišljanja, gledanja in delovanja; je
leča, skozi katero lahko vidimo priložnosti, ki se nam ponujajo za novo oznanjevanje
evangelija in ki nam omogoča videti delovanje Svetega Duha v Cerkvi,« je
washingtonski nadškof kardinal Donald Wuerl nagovoril učitelje religije na katoliških
šolah na simpoziju v ameriški prestolnici. V svojem govoru je izpostavil, kako
pomembno je na pravi način prenašati veselo oznanilo, ki spodbuja k srečanju s
Kristusom ter poziva k veri in novemu načinu življenja. (Donald Wuerl 2011, radio
Ognjišče)
»Vemo pa, da evangelij ni nikoli oznanjen enkrat za vselej, ampak se mora vsaka
generacija sama odločiti za Kristusa (CD 64, 22). Vedno nova pa mora biti, kot je učil
Janez Pavel II., evangelizacija v gorečnosti, v metodi in v izražanju (CD 103, 45–50), v
našem odnosu do nje, v prizadevanju za odkritje novega razumevanja, novih oblik, v
zazrtosti in v veri v Izvir. Pred nami je torej klasična naloga krščanske duhovnosti, da
na novo evangeliziramo najprej sebe, potem svoje oznanjevanje, njegovo vsebino, da
bosta lahko skozi naše oznanjevanje spet stekla življenje in vera; da ju bomo lahko
sodobnemu človeku prepričljivo oznanili ter ga povabili k spreobrnjenju.« (Matjaž
2012, 13–14).
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3.2 KATEHEZA V PROCESU EVANGELIZACIJE

Prvo oznanilo je namenjeno neverujočim (nevernikom) in tistim, ki živijo v verski
brezbrižnosti, v ospredju pa je oznanilo evangelija in klic k spreobrnjenju. Kateheza, ki
se »razlikuje od prvega oznanila evangelija,« razvija in vodi k zrelosti začetno
spreobrnjenje, ko spreobrnjenca vzgaja za vero in ga vključuje v krščansko skupnost.
Prvo oznanilo je dolžnost vsakega kristjana in je odgovor na Jezusovo naročilo
apostolom: »Pojdite!« To prvo oznanilo zato kliče na pot. Kateheza pa nasprotno izhaja
iz pogoja, ki ga Jezus sam postavlja: »Tisti, ki bo veroval«, tisti, ki se bo spreobrnil,
tisti, ki se bo odločil. Dve dejanji sta bistveni in se sklicujeta druga na drugo: iti in
sprejeti, oznanjati in vzgajati, povabiti in vključiti. (CD 75, 61)
Beseda kateheza izhaja iz grškega glagola kateheí, ki izvira iz krščanstva in je
uporabljena za opis krščanskega poučevanja v pomenu vzbujati odmev, učiti z živim
glasom, koga poučiti. (Snoj 2003, 146–147) Kateheza je »dejavnost, ki posameznika in
skupnost vodi k zreli veri. S krstom prejeto vero oživlja, ozavešča in udejanja, uvaja v
polnost krščanskega življenja ter vključuje v krščansko skupnost.« (Snoj 2003, 151)
Kateheza uvajanja v krščanstvo je člen v verigi, ki povezuje misijonsko in pastoralno
dejavnost. Kot temeljna dejavnost oblikuje učenčevo osebnost kot tudi podobo
skupnosti. Brez kateheze misijonska dejavnost ne bi imela povezave in bi bila
neučinkovita, pastoralna dejavnost brez kateheze pa ne bi imela temelja in bi bila
površna in nejasna. Notranja rast Cerkve, njena skladnost z Božjim načrtom je bistveno
odvisna od kateheze in v tem pomenu je kateheza prvenstvena naloga evangelizacije.
(CD 75, 64) Kateheza je tesno povezana z zakramenti uvajanja v krščanstvo, predvsem
s krstom, »zakramentom vere«. Katehetska dejavnost podpira izpoved žive, zavestne in
dejavne vere, zato je pristna kateheza vselej urejeno in načrtno uvajanje v razodetje, ki
ga je Bog o sebi podaril človeku v Jezusu Kristusu in se je ohranilo v globoki zavesti
Cerkve in v Svetem pismu ter se nenehno z živim in dejavnim izročanjem podajalo iz
roda v rod«. (CD 75, 66)
Kateheza kot vaja v krščanskem življenju presega zgolj pouk, čeprav ga vključuje; ker
je bistvena, vodi k temu, kar je kristjanom »skupno«, ne loteva se spornih vprašanj niti
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se ne spreminja v teološko raziskovanje, kot uvajanje pa se vključuje v skupnost, ki živi,
obhaja in izpričuje vero, torej hkrati opravlja naloge uvajanja, vzgoje in pouka. (CD 75,
68)
Temeljni vzgoji sledi trajna vzgoja v veri, ki je namenjena ne samo vsakemu kristjanu,
da ga spremlja na njegovi poti v smeri svetosti, temveč tudi kot pomoč krščanski
skupnosti, da zori v svojem notranjem življenju ljubezni do Boga in do bratov in v svoji
misijonski odprtosti do sveta. (CD 75, 71) Pri trajni vzgoji v veri je več oblik kateheze:
življenjski študij Svetega pisma po metodi duhovnega branja, »lectio divina«; študij
socialnega nauka; liturgična kateheza; priložnostne kateheze, ki pomagajo razlagati in
živeti z očmi vere osebno, družinsko in socialno življenje; pobude za duhovno
oblikovanje pomagajo vztrajati v molitvi in pri zavzemanju za hojo za Kristusom. (CD
75, 71) Pomembno je, da kateheza otrok in mladine, nenehna kateheza in kateheza
odraslih niso neprodušno zaprta področja, ampak si je treba vedno znova prizadevati za
medsebojno dopolnjevanje. (CD 75, 72)
»Kateheza je bistveno cerkvenostna dejavnost. Pravi subjekt kateheze je Cerkev, ki po
navdihu Svetega Duha nadaljuje poslanstvo Jezusa, Učitelja. Poklicana je, da je
vzgojiteljica vere, zato Cerkev posnema Gospodovo Mater in zvesto ohranja evangelij v
svojem srcu, ga oznanja, slavi, živi in po katehezi podaja naprej vsem, ki so se odločili
hoditi za Jezusom Kristusom.« (CD 75, 78) Cerkev je hkrati mati in vzgojiteljica. S
katehezo hrani svoje otroke z lastno vero in jih vključuje v cerkveno občestvo. Kot
dobra mati jim daje evangelij v vsej njegovi pristnosti in čistosti, jim daje pripravljeno
hrano, kulturno obogateno, kot odgovor na najgloblja hrepenenja človeškega srca. (CD
75, 79)
Končni namen kateheze je ne le, da kdo pride v stik z Jezusom Kristusom, temveč tudi
v skupnost, do globoke domačnosti z njim. Vsa evangelizacija ima namen podpirati
občestvo z Jezusom. Po nagibu Svetega Duha pride človek s prvim oznanilom do
»začetnega« spreobrnjenja h Gospodu. Naloga kateheze je, da položi temelj prvi
povezanosti in jo vodi k zorenju. (CD 75, 80) Kateheza kristjana usposobi za življenje v
skupnosti in za dejavno udeležbo pri življenju in poslanstvu Cerkve. (CD 75, 86)
V dobi cerkvenih očetov se je namreč katehumenska formacija v pravem pomenu
uresničevala s svetopisemsko katehezo, osredinjeno v pripovedovanje zgodovine
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odrešenja, neposredna priprava na krst s katehezo nauka, ki je razlagala veroizpoved in
očenaš z njunimi moralnimi povezavami; zakramentom uvajanja pa je sledila
mistagoška kateheza, ki je pomagala novokrščenim pri ponotranjenju zakramentov in
pri vključitvi v občestvo.

3.2.1 EVANGELJSKO SPOROČILO V KATEHEZI

Kateheza bo svojo vsebino vedno zajemala iz živega vira Božje besede, ki ga
sprejemamo po izročilu in Svetem pismu, ki sestavljata zaklad Božje besede, ki je bil
izročen Cerkvi, Božji družini, iz katerega nenehoma črpa novo in staro. Vsi očetovi
otroci, ki jih oživlja Sveti Duh, se hranijo s tem zakladom Besede. (CD 75, 94)
Božjo besedo, vsebovano v svetem izročilu in v Svetem pismu, kristjani premišljujejo in
vedno globlje razumevajo po čutu vere vsega Božjega ljudstva, pod vodstvom
cerkvenega učiteljstva, ki jo verodostojno razlaga; jo obhajajo v liturgiji, kjer jo
nenehno oznanjajo, poglabljajo in razlagajo; razodevajo v življenju Cerkve, v njeni
dvatisočletni zgodovini, predvsem v pričevanju kristjanov, zlasti svetnikov; jo
poglabljajo s teološkim raziskovanjem, ki pomaga vernikom, da napredujejo v
življenjskem razumevanju skrivnosti vere; ta beseda se razodeva v pristnih verskih in
moralnih vrednotah, ki so kot seme Besede razsejane v človeški družbi in v različnih
kulturah. (CD 75, 95)
Jezus Kristus oznanja naprej Božjo besedo in je hkrati Božja beseda. Sporočilo kateheze
označuje predvsem »kristocentričnost«, saj je njena temeljna naloga predstaviti
Kristusa: vse drugo je v razmerju do njega. Kristocentričnost pomeni, da evangeljsko
sporočilo ne prihaja od človeka, temveč je Božja beseda, katehezo pa obvezuje, da
podaja to, kar Jezus uči glede Boga, človeka, sreče, moralnega življenja, smrti …, ne da
bi si dovolila spreminjati njegovo misel. (CD 75, 98) Po zgledu Jezusove pedagogike
pri njegovem razodevanju Očeta, sebe kot Sina, in Svetega Duha, bo kateheza kazala
Božje notranje življenje v prid človeštva, začenši z odrešenjskimi dejanji. Božja dela
razodevajo, kdo je on sam v sebi, medtem ko skrivnost njegovega najglobljega Bitja
osvetljuje razumnost vseh njegovih del. (CD 75, 100)
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3.2.2 BOŽJA PEDAGOGIKA

Bog se je v Svetem pismu predstavljal kot usmiljeni oče, učitelj, modrec, ki sprejema
človeka posameznika in skupnost – v položaju, v katerem je, ga osvobaja od vezi zla,
ga priteguje k sebi z vezmi ljubezni, mu pomaga, da postopno in potrpežljivo raste
naproti zrelosti svobodnega otroka (sina), zvestega in pokornega njegovi besedi. Bog
kot vzgojitelj preoblikuje nestalnosti življenja svojega ljudstva v učne ure modrosti in se
prilagaja različnim starostim in življenjskim razmeram. Pomagati človeku, da zares
sreča Boga, kar je katehetova naloga, pomeni postaviti v središče in razmerje, ki ga ima
Bog do človeka ter se prepustiti njegovemu vodstvu. (CD 75, 139)
Kateheza je pedagogika, ki se včlenjuje in služi »dialogu odrešenja« med Bogom in
človekom; sprejema načelo postopnosti razodetja; priznava načelo središčnosti Jezusa
Kristusa; vrednoti skupnostno izkušnjo vere, kot je lastna Božjemu ljudstvu, Cerkvi; se
ukoreninja v medoseben odnos in sprejema potek dialoga za lastno nalogo; postane
pedagogika znamenj, kjer se prepletajo dejstva in besede, pouk in izkušnja. Kateheza
črpa iz neizčrpne Božje ljubezni, ki je Sveti Duh, moč resnice in nenehno prizadevanje,
da pričuje o njej. (CD 75, 143)
»Kateheza, ki je pedagogika v dejanju vere, se pri uresničevanju svojih nalog ne
prepušča navdihom ideoloških razmišljanj ali čisto človeških interesov; ne meša
Božjega odrešenjskega delovanja, ki je čista milost, s človekovim pedagoškim
delovanjem; ju ne postavlja drugega proti drugemu, niti ju ne loči. Je dialog, ki ga Bog
ljubeče vodi z vsakim človekom, ki postane njegov navdih in pravilo; iz tega kateheza
postane neutruden ›odmev‹, ki nenehno išče dialog z ljudmi po velikih navodilih, ki jih
daje cerkveno učiteljstvo.« (CD 75, 144)
»Ob nenehnem navdihu pedagogike vere katehet oblikuje svoje služenje kot kakovostno
vzgojno pot oziroma z ene strani pomaga človeku, da se odpre verski razsežnosti
življenja, 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.« (CD 75, 147)
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3.2.3 METODE PRI KATEHEZI

Metoda je v službi razodetja in spreobrnjenja in jo je zato potrebno uporabiti. Katehet
pa ve, da vsebina kateheze ne prenaša kakršne koli metode, ampak zahteva, da način
podajanja vsebine ustreza naravi sporočila, virom in jeziku, konkretnim okoliščinam
cerkvene skupnosti in položajem posameznih vernikov, katerim je kateheza namenjena.
(CD 75, 149)
Glede na zgodovino kateheze danes govorimo o induktivni in deduktivni metodi.
Induktivna metoda obstaja v predstavljanju dejstev (svetopisemski dogodki, liturgična
dejanja, dogodki iz življenja Cerkve in vsakdanjega življenja …) z namenom
razločevanja pomena, ki bi ga ta dejstva mogla imeti v Božjem razodetju. Induktivna
metoda zahteva deduktivno metodo, ki razlaga in opisuje dejstva, izhajajoč iz njihovih
vzrokov, bo pa imela deduktivna sinteza polno veljavo samo, ko je izpolnjen induktivni
postopek. (CD 75, 150) Prva delovna pot se imenuje »kerigmatična« (ali sestopajoča),
ko izhaja iz oznanila sporočila, izraženega v glavnih dokumentih vere (Sveto pismo,
liturgija, nauk …) in jih naobrača na življenje; druga se imenuje »eksistencialna« (ali
dvigajoča se), kadar izhaja iz človeških problemov in razmer in jih osvetljuje v luči
Božje besede. Oba načina sta upravičena, pod pogojem, da upoštevata skrivnost milosti
in človeško danost, umevanje vere in miselni potek. (CD 75, 151)
Nobena metoda pa ne osvobaja kateheta od osebnega dela pri vseh stopnjah kateheze.
Karizma, ki mu je dana po Duhu, solidna duhovnost, prozorno jasno življenjsko
pričevanje sestavljajo dušo vsake metode in samo resnične človeške in krščanske
kakovosti zagotavljajo dobro uporabo besedil in drugih sredstev za delo. Katehet je v
bistvu posrednik, ki omogoča komunikacijo med ljudmi in Božjo skrivnostjo. Zato si
mora prizadevati, da njegovo gledanje na kulturo, socialni položaj in življenjski slog ne
bodo ovira na poti vere, temveč ustvarjajo najustreznejše možnosti za iskanje,
sprejemanje in poglobitev krščanskega sporočila. Katehet je v bistvu posrednik, ki
omogoča komunikacijo med ljudmi in Božjo skrivnostjo, med posameznimi subjekti in
s skupnostjo. Prizadevati si mora, da njegovo gledanje na kulturo, socialni položaj in
življenjski slog ne bodo ovira na poti vere, temveč ustvarjajo najustreznejše možnosti za
iskanje, sprejemanje in poglobitev krščanskega sporočila. Pomemben pa je tud
katehetov osebni odnos do katehiziranca, ki ga krepi vzgojna zavzetost, domiselna
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ustvarjalnost, prilagajanje in hkrati največje spoštovanje do svobode in zorenja osebe. S
takim spremljanjem katehet pomaga katehizirancem spoznati poklicanost, h kateri jih
Bog kliče.

3.2.4 KATEHEZE PO STAROSTNIH DOBAH

Kateheza v različnih starostnih obdobjih je temeljna zahteva za krščansko skupnost.
Vera sodeluje pri razvoju osebe, vsaka življenjska doba pa je izpostavljena izzivu
razkristjanjenja in se mora predvsem utrditi z vedno novimi nalogami krščanskega
poklica. (CD 75, 171)
V detinski dobi je katehetski proces izrazito vzgójen, pozoren na to, da razvija človeške
sposobnosti, ki so antropološka podlaga za življenje vere, kot so čut zaupanja,
zastonjskosti, podaritve samega sebe, molitve, veselega udeleževanja. Vzgoja za
molitev in uvajanje v Sveto pismo sta središčna vidika krščanske vzgoje otrok. (CD 75,
178) Vstop v šolo pomeni za otroka vstop v družbo, širšo od družine, z mnogo večjimi
možnostmi za razvoj njegovih umskih, čustvenih in vedenjskih zmožnosti, kar zahteva
od kateheze in katehetov nenehno sodelovanje s starši in tudi z učitelji glede na
možnosti, ki jih daje okolje. (CD 75, 179)
Če Cerkev na mlade gleda kot na ›upanje‹, jih danes vidi kot velik izziv za prihodnost
Cerkve same. Srčika kateheze mladih je jasen Kristusov predlog bogatemu mladeniču v
evangeliju, predlog, namenjen vsem mladim, upoštevajoč njihove probleme. V
evangeliju namreč nastopajo kot neposredni sogovorniki Kristusa, ki jim razodeva
njihovo ›posebno bogastvo‹ in jih hkrati vključuje v načrt osebne in skupnostne rasti
odločilne vrednosti za usodo družbe in Cerkve. Na mlade pa ne smemo gledati samo kot
na predmet kateheze, temveč tudi kot na »dejavne subjekte, protagoniste evangelizacije
in nosilce družbene prenove. (CD 75, 183) V oblikovanju kateheze mladih naj dobijo
svoje mesto vzgoja za resnico in svobodo po evangeliju, oblikovanje vesti, vzgoja za
ljubezen, pogovor o poklicu, krščanska zavzetost v družbi, misijonska odgovornost v
svetu. (CD 75, 185)
Posebno pastoralno nalogo vidi Cerkev ob naraščajočem številu ostarelih v različnih
deželah, ki se neredko čutijo pasivne, bolj ali manj nadležen predmet. (CD 75, 186)

82

3.2.5 KATEHEZA ODRASLIH

Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem je priporočal prehod od kateheze otrok h katehezi
odraslih, posebej k družinski katehezi; zelo pomembna je namreč kateheza staršev in
družin. Osnovnošolska kateheza je formalno intenzivnejša in vpeta v delo drugih
vzgojnih institucij, hkrati pa predpostavlja katehezo kot vseživljenjsko učenje in
uvajanje v praktično in odgovorno krščansko življenje. V ta proces stopajo zlasti starši
tako v vlogi katehizirancev kot katehetov, saj morejo le tako tudi sami rasti v veri.
(Gerjolj 2004, 52) Papež Frančišek namenja družini veliko pozornost, po njegovem
mnenju je družina ključnega pomena, je temelj družbe in Cerkve. In prav zato je
potrebno z veliko pozornostjo nadaljevati delo na področju družinske pastorale. (Šegula
2014, 7)
Kateheza odraslih omogoči ponovno odkrivanje prvenstva Božje besede in zanimanje
za Sveto pismo, ko z evangeljsko odkritostjo podaja razloge za luč in upanje, ki izvirajo
iz Božjega kraljestva, ki ga oznanja Jezus. Janez Pavel II. je zatrjeval, da je to
poglavitna oblika kateheze, ker se obrača na tiste, ki imajo največje odgovornosti in so
sposobni živeti po krščanski blagovesti v njeni najbolj razviti obliki (CD 5, 43). Ko je
Jezus živo središče kateheze, v ospredju ni razlaga jedra resnice, v katerega je treba
verovati, ampak predvsem on, ki je naš Odrešenik. (Alberich, Binz, Soravito in Škrabl
2001, 46) Namen kateheze odraslih je pravzaprav ta, da usposobi odrasle razlagati
življenje v luči vere in v skladu s tem načrtovati lastno prihodnost. (Alberich, Binz,
Soravito in Škrabl 2001, 110)
Sinodalni očetje so na sinodi o družini poudarili, kot je zapisano v Sinodalnem poročilu,
da so krščanske družine po milosti zakramenta zakona glavni subjekti družinske
pastorale, ker nudijo »veselo pričevanje zakoncev in družin kot domače cerkve.«
(Sinodalno poročilo 2014, 30–31). »Potrebno je, da ljudje doživljajo, da je evangelij
družine tisto veselje, ki ›napolnjuje srce in celotno življenje ljudi,‹ ker smo v Kristusu
odrešeni ›greha, žalosti, notranje praznine in osamljenosti‹ (CD 140, 1) Ni dovolj, da v
velike pastoralne načrte sprejmemo neko splošno skrb za družino. Da bi mogle biti
družine vedno dejavnejši subjekti družinske pastorale, je potrebno oznanjevalno in
katehetsko prizadevanje, ki je usmerjeno v notranjost družine in jim v tem smislu nudi
orientacijo. (CD 152, 200)
83

3.3 PAPEŽ FRANČIŠEK O EVANGELIZACIJI IN KATEHEZI

Velike spremembe našega časa je papež Frančišek opredelil kot »ugodno provokacijo«,
da bi sprejeli »znamenja časov, ki jih Gospod ponuja Cerkvi, da bi prinašala Jezusa
Kristusa ljudem našega časa«. Poslanstvo je vedno isto, »jezik, s katerim se oznanja
evangelij« pa bi bilo treba »prenoviti s pastoralno modrostjo«.
Ljudje današnjega časa pričakujejo od Cerkve, da bo znala »hoditi z njimi in nuditi
družbo pričevanja o veri«, ki spodbuja solidarnost do vseh, še posebej do najbolj
osamljenih in izključenih. »Nova evangelizacija je zavedanje Očetove usmiljene
ljubezni, da bi tudi mi postali orodja zveličanja za naše brate,« kot je poudaril papež
Frančišek na avdienci s člani papeškega sveta za novo evangelizacijo v Vatikanu, 29.
maja 2015. To zavedanje je bilo zasajeno v srce vsakega kristjana ob krstu in mora rasti,
da bi rodilo veliko sadov. »Kateheza je prostor, znotraj katerega življenje kristjanov
zori, da bi izkusili Božje usmiljenje« kot konkretno izkušnjo, s katero dojamemo svojo
šibkost in moč, ki prihaja od zgoraj. Zavedanje lastne nemoči in krhkosti ter prošnja za
pomoč sta že prvi korak Božjega usmiljenja k nam. Njegova pomoč pa je v tem, da nam
pomaga sprejeti svojo navzočnost in bližino. V stiku z njegovim sočutjem lahko tudi mi
postanemo sočutni do drugih.
Glavni protagonist evangelizacije je Sveti Duh, ki »odpira srca vernikov in jih
spreminja, da bi prejeto odpuščanje lahko postalo izkušnja ljubezni do bratov«.
Po besedah papeža Frančiška je bistveno vprašanje: »Kako vzgajamo v veri?« Odgovor
zahteva pogum, ustvarjalnost in odločitev, da se podamo včasih tudi na še neraziskane
poti. Kateheza kot del procesa evangelizacije mora vernike že kot otroke vzgajati za
»srečanje s Kristusom, ki je živ in dejaven v svoji Cerkvi«. Srečanje z njim pa zbuja
željo, da bi ga bolje poznali, mu sledili in postali njegovi učenci. »Izziv nove
evangelizacije in kateheze zatorej stavi na to temeljno točko: Kako srečati Kristusa,
kateri kraj je najprimernejši za srečanje z njim in hojo za njim?« (Papež Frančišek
2015)
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4.

AKTUALIZACIJA

PAVLOVE

PEDAGOGIKE

IN

VZGOJE

Čeprav smo danes preplavljeni z različnimi ponudbami, pritiski in številnimi
informacijami, prihaja vedno bolj do izraza tudi lakota po Resnici, tako med mladimi in
odraslimi. Pripravljeni so poslušati in iskati, razmišljati o življenjskih vprašanjih in
iskati resničen smisel življenja, si prizadevati za bistveno, do učiteljev in vzgojiteljev pa
so zahtevni in pričakujejo, da to, kar učijo, tudi živijo. Čeprav število vernih pada, je
toliko večja potreba po iskrenem poglabljanju, pripravljenost odriniti na globoko in
odločitvi za življenje v manjših občestvih, Sveto pismo pa je temelj življenja v
občestvu. To postavlja pred katehete, pastoralne sodelavce in kristjane nove izzive, pa
tudi zahtevo po lastni formaciji, poglobitvi odnosa z Gospodom in odprtosti do vseh.
Jezus nam daje najlepši zgled kateheta in vzgojitelja, ki ga prepoznamo tudi v apostolu
Pavlu. Tako Jezus kot Pavel sta se umaknila na samotne kraje, da sta lahko bila z
Očetom. Priviligirani čas vsakdanje molitve in premišljevanja Božje besede je resnična
moč našega oznanjevanja. V molitvi se odpiramo Bogu in potem oznanjamo v moči
Duha, ki preobraža oznanjeno Besedo v besedo, ki ji verjamejo, jo sprejmejo in
uresničujejo v svojem življenju.
Človek je poklican, da živi v resnici in ljubezni, uresniči pa se v pristni daritvi samega
sebe, kar velja tako za tistega, ki vzgaja, kot tistega, ki je vzgajan. Vzgojitelj je oseba, ki
»rodi« v duhovnem pomenu, kot je bil tudi Pavel prepričan, da je po evangeliju, ki ga je
oznanjal, rojeval v Kristusu. S tega vidika imamo lahko vzgojo za resničen apostolat. Je
življenjsko posredovanje, ki ne ustvarja samo globokega odnosa med vzgojiteljem in
vzgajancem, temveč oba napravi deležna resnice in ljubezni, končnega cilja, h kateremu
smo vsi poklicani. (CD 54, 16)
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4. 1 POUDARKI PAVLOVEGA UČENJA, OZNANJEVANJA IN
VZGOJE
Ob branju, razlagi in eksegetski analizi 1 Tes in 1 Kor lahko izpostavimo glavne
poudarke Pavlovega učenja, oznanjevanja in vzgoje.
Za poučevanje v veri je temeljnega pomena učiteljev odnos z Bogom, v čemer nam je
apostol Pavel velik zgled učitelja in vzgojitelja. Oznanjevalci so predvsem služabniki,
orodje v Božjih rokah in po Pavlovem zgledu vsidrani v Gospodu, so zgled tega, kar
oznanjajo z zvesto hojo za Jezusom po poti evangelija. Evangelij ne oznanjajo z besedo
modrosti, da se Kristusov križ ne izvotli, ne s prepričevalnimi besedami modrosti,
temveč v Duhu in z Božjo močjo.
Poučevati z Božjo avtoriteto temelji na spoznanju, da oznanilo prihaja od Boga in Bog
daje tudi sposobnosti, ki so za poučevanje potrebne. Pavel se ima kot apostol za mater
in očeta, predvsem pa za ›brata‹ v Kristusu. Evangelizirati ne pomeni samo oznanjati,
ampak Besedo tudi razglašati s toplino matere in odločnostjo očeta, spodbujati,
opogumljati in rotiti vse in vsakega, da bi spoznali resnico oznanila in jo uresničevali v
vsakdanjem življenju.
Spodbujal je k pravemu odnosu do predstojnikov, bližnjih, do Boga in njegovih darov.
Prizadevanje za prave odnose pa vodi k vedno popolnejši pripadnosti Bogu, tako da z
življenjem odgovorimo na njegovo zvestobo. Nenehno je spodbujal k prizadevanju za
to, kar je v prid miru in medsebojnemu izgrajevanju, za ljubezen. Spodbujal je k
odločitvi za odličnejšo pot, ki je tlakovana z ljubeznijo do Boga, drugih in sebe. Pavel je
bil hvaležen, da je kot moder gradbenik položil temelje korintske skupnosti kristjanov,
obenem pa se je zavedal, da korintskih kristjanov ne sme vezati nase, zato je poudarjal,
da je temelj Cerkve lahko samo Kristus. Zavest poklicanosti je oživljal s spominom na
milostni Božji klic in Božjo moč, ki jo je po njem prejemal, ponašal pa se je le še v
Gospodu.
Cilj njegovega učenja in oznanjevanja je bil, da bi jih čim več pridobil, da bi se po
evangeliju rodili v Kristusu. Pokazal je pravo vlogo učitelja, ki je zgolj Božji sodelavec,
temelj in vir učenja pa je Božja modrost. Pavel je pričeval o srečanju z Vstalim pred
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Damaskom, z veliko ponižnostjo in zasidranostjo v Kristusu, da se je lahko pokazal tudi
v svoji slabotnosti, strahu in velikem trepetu.
V pismih je grški obliki dodal zahvalo in se v vsaki skupnosti najprej zahvalil za vse,
kar je dobro v življenju skupnosti, s tem pritegnil, da so poslušali, potem pa spodbudil k
rasti ali poboljšanju, v čemer je bilo potrebno.
Kot farizej je bil dobro poučen in strokovno podkovan o postavi in prerokih,
starozavezna besedila je aktualiziral, z alegoričnim obravnavanjem besedil pa je
pokazal, da je treba poznati celotno zgodbo Svetega pisma z upoštevanjem posameznih
delov.
Pavel je kot učitelj velik v iskreni ljubezni in skrbi za potrebe drugih. Kot iskreno
občutljiv, sočuten in ljubeč, je pritegnil k poslušanju, kot odgovoren za skupnosti, ki jih
je ustanovil, pa jih spremljal na poti duhovne rasti, spodbujal in če je bilo potrebno tudi
opominjal, da ne bi pozabili na prvotno oznanilo.
Zavedal se je, da je poklic oznanjevalca evangelija nezaslužena Božja milost, ki mu je
dala moč, da je vzdržal ob nasprotovanjih in vselej ohranil veselje v Gospodu.

4. 2 DRUŽINSKA KATEHEZA V PATRISTIČNI DOBI
Kateheze za otroke vse do konca 6. stoletja ni bilo, uveljavljala pa se je praksa
krščevanja otrok in kateheze odraslih. Po družinah se je izoblikovala družinska kateheza
tako, da sta oče in mati dala otrokom prvi pouk o veri in jih uvajala v krščansko
življenje, Cerkev pa jih je na to spominjala in usposabljala. Janez Krizostom v eni od
svojih pridig odločno pravi: »Rotim vas, da se vsega tega, kar ste slišali, vedno
spominjate, da na to nikoli ne pozabite. Postrezite si pri tej obilni duhovni mizi … Mož,
ki je to razlago pazljivo poslušal, bo o njej marsikaj lahko povedal še drugim:
prisluhnila bo žena, učili se bodo otroci, prav tako tudi ostali domači …« (Krizostom, In
Genesin homil, XXIX, 2)
Janez Krizostom je bil izvrsten mojster v biblični katehezi in ob razlagi Svetega pisma v
svoji cerkveni občini krepil vero in poživljal globoko pobožnost. Bil je izreden
govornik, imel pa je tud izvrsten posluh za poslušalce, za njihove skrbi in vprašanja,
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znal pa je tudi spodbuditi k poslušanju svetopisemskih besedil. »Za vsako človeško
nezgodo lahko v Svetem pismu najdemo ustrezno zdravilo. Rotim vas, da se pogosteje
zbirate tukaj, da bi poslušali branje in razlago Božje besede. Pa ne samo, da prihajate
sem, tudi doma jemljite Božje knjige v roke in sprejemajte tiste velike dobrine, ki jih
vsebujejo. Veliko koristi prihaja iz tega branja. Ob branju se oblikuje jezik, duša se
spodbuja za vzvišene reči, ob njem zažari sonce pravičnosti, človek se osvobaja slabih
misli, ki ga zapeljujejo, napolnjuje se z mirom in zadovoljstvom. Kakor hrana krepi in
poživlja telesne moči, tako branje Svetega pisma poživlja človekovega duha. Gre za
duhovno hrano, ki dušo naredi močnejšo, bolj urejeno, ki ne dovoljuje, da bi se dala
ujeti nerednim nagnjenjem.« (Krizostom, In Genesin homil, XXIX, 2)
Dober zgled staršev je bil vedno pomemben in vpliven pri vzgoji otrok V pismu sv.
Hieronim Leti spodbuja, kako naj poučuje svojo hčerko: »Vsak dan naj ti pove, kar si ji
iz Svetega pisma naložila. Ti ji bodi učiteljica, po tebi naj se neizkušeno otroče ravna.
Ničesar naj na tebi in na svojem očetu ne zapazi, s čimer bi se pregrešila, če bi storila.
Zavedajta se, da sta roditelja device in da jo morata bolj z zgledi učiti kot z besedo …«
(Lukman 1941, 875)
Janez Krizostom si je prizadeval, da bi vzgoja k dobremu krščanskemu življenju ne
imela biblične podlage le v cerkvi, ampak tudi doma. V svojem delu »O prazni slavi in
vzgoji otrok« pa je spodbudil, da je družina kraj, kjer naj bi brali Sveto pismo.
»Pripoveduj zgodbo med večerjo, célo povej isti večer. Mama naj jo otroku drugič
enako ponovi. Končno, ko jo bo slišal večkrat zapovrstjo, bo sam prosil: Še mi
pripoveduj to zgodbo, saj ga je vsega prevzela. Ko jo bo že dobro poznal, mu boš lahko
razložil njen pomen in korist.« (Krizostom, 40) V eni od pridig je Krizostom spodbudil,
da naj si doma pripravijo dve mizi, pri prvi naj uživajo telesno hrano, pri drugi pa naj
berejo Sveto pismo, prebrano pa ponavljajo in otrokom primerno razložijo.
Krizostom je vztrajno spodbujal in rotil, da starši otrokom na svojih domovih vztrajno
posredujejo besede iz Svetega pisma in skupaj molijo, da bo njihov dom postal cerkev:
»Rotim vas, da se tega, kar ste slišali (po svojih domovih) vedno spominjate. Tako bo
vaš dom postal cerkev, od koder se bo hudič takoj oddaljil. V dom se bo naselila milost
Svetega Duha, mir in složnost bosta povezovala vse stanovalce. Če se boste vedno
vsega tega spominjali in se trudili za to, kar smo v besedi sejali, bomo skupaj videli,
kako klije vse tisto, kar smo vam zdaj povedali. « (Krizostom, In Genesin homil, II, 4)
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Družina naj bi bila po mnenju mnogih cerkvenih očetov Cerkev v malem, kraj, kjer se
moli, kraj, kjer se ljudje ne pogovarjajo le med seboj, ampak tudi z Bogom. (Benedik
1981, 428–441).

4.3 DRUŽINSKA KATEHEZA KOT PRIMER AKTUALIZACIJE
»Bratje in sestre v Sloveniji, bodite vselej enotno in složno ljudstvo, družina, sestavljena
iz mnogih družin, med katerimi vladata ljubezen in medsebojna pomoč,« je papež Janez
Pavel II. ob slovesu na mariborskem letališču, 19. maja 1996, nagovoril in spodbudil
državljane Slovenije. »Družbene in kulturne spremembe sedanjega časa gotovo
zadevajo tudi življenje in navade v družinah, vendar te spremembe ne smejo imeti zanje
usodnih posledic. Da ne bi prišlo do tega, je potrebno, da se v vsakem domu trudite
dosledno in prepričljivo ohraniti in predajati dediščino vere in kulture, ki ste jo
podedovali od svojih prednikov. Kdo bi dejansko mogel podvomiti v odločilnem
prispevku, ki ga ima pri ustvarjanju cvetoče in medsebojno povezane družine prav
sprejem evangeljskih vrednot? Družina, ki Kristusa in njegovo besedo postavi v
središče svojega življenja, najde v njem zanesljiv temelj in ubrano medsebojno
razumevanje, ki je izrednega pomena za rast srečnih in dobrih otrok.« (CD 64, 48) Kot
odgovor na spodbudo Janeza Pavla II. se je izoblikovala tudi družinska kateheza, kot
priložnost za družine, da doživijo vero-uk kot vero-življenje, ko eno uro v tednu
družinski člani skupaj rastejo v prijateljstvu z Bogom in med seboj. Kateheza ni
namenjena le otrokom, ampak tudi staršem, kar pomeni, da imajo odrasli priložnost
poznavanje vere poglobiti, občestvo, ki se je oblikovalo, pa je prostor, kjer se na poti za
Gospodom tudi spodbujajo in podpirajo. V šolskem letu 2015/2016 je bila v Domžalah
družinska kateheza že četrto leto in je prihajalo 23 družin, ki so bile razdeljene v dve
skupini, v Preski pa drugo leto in je redno prihajalo pet družin.
Družine so prihajale k družinski katehezi vsak teden za eno uro. Kateheza se začne s
skupno molitvijo in učenjem novih pesmi. Ena od družin pripravi vprašanja iz
nedeljskega evangelija pretekle nedelje, zato že pri maši pozorno poslušajo in se o
evangeliju, ki ga nekateri doma preberejo še enkrat, pogovorijo. Pri odgovarjanju
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sodelujejo otroci in starši, po potrebi na kratko razjasnimo tudi kakšno nejasnost. Po
krajšem skupnem delu se razdelijo v štiri skupine: veroukarji prve triade in druge triade,
skupina staršev, za najmlajše pa je poskrbljeno za varstvo, večkrat tudi s katehezo. Trije
kateheti si med šolskim letom enakovredno razdelimo ure kateheze v treh skupinah.
Vsebina kateheze prve in druge triade se ujema z vsebino rednega osnovnošolskega
verouka, starši pa se na svojih srečanjih poglabljajo v vsebine naše vere, Katekizma
Katoliške Cerkve, okrožnic, Svetega pisma, aktualnih tem in ob vsebini izbrane knjige,
ki jo berejo in se na srečanjih o njej pogovarjajo.
V družinsko katehezo še nismo vključili tretje triade, ker želimo veroukarje spodbuditi,
da se sami odločijo za zakrament birme, zato se vključijo v dvoletno župnijsko pripravo,
veseli pa smo vseh, ki kot animatorji pomagajo pri varstvu manjših otrok. Enkrat v
šolskem letu se skupaj odpravimo na duhovne vaje, kjer program teče po že ustaljenem
redu in se skupaj pripravljamo na prvo spoved prvoobhajancev.
Družinska kateheza ni le čas spoznavanja vere, je tudi priložnost za medsebojno
povezovanje, vključevanje v župnijsko občestvo in izziv za celostno krščansko vzgojo.
Družine se med seboj spoznavajo, medsebojno bogatijo in si pomagajo pri rasti v
Gospodu. Delijo si izkušnje od najpreprostejših vzgojnih težavic do najtežjih teoloških
vprašanj in se veselijo malih korakov, ki jih skupaj naredijo v hoji za Gospodom.
Po štirih letih v Domžalah in po dveh v Preski, je najbolj priljubljena tema Sveto pismo,
na posameznih srečanjih pa tako z otroki kot s starši odkrivamo zaklad, ki nam je dan v
Svetem pismu. V prvem letu smo spoznavali vsebino in temeljno sporočilo posameznih
evangelijev, drugo leto apostola Pavla in njegova pisma, tretje Staro zavezo, četrto leto
pa smo brali in premišljevali Lukov evangelij. Prijetno nas je presenetilo dejstvo, da
starši vedno bolj segajo po Božji besedi, v nekaterih družinah berejo Sveto pismo redno
doma in kot bo razvidno iz analize ankete, iščejo v Božji besedi tudi odgovore na
vsakdanja življenjska vprašanja. Sveto pismo ni več ena od knjig na knjižnih policah,
ampak vedno bolj postaja knjiga življenja. Podajamo originalno Božjo besedo in tudi pri
katehezah za otroke ne uporabljamo otroških izdaj, vedno znova pa odkrivamo živost in
moč Besede, ki vse po vrsti nagovarja in spreminja. Po evangeljskih besedah se z leti
rojevamo v Kristusu. Naloga katehetov je predvsem navduševanje otrok in staršev za
branje in poslušanje Božje besede, spodbujanje k uresničevanju Besede v vsakdanjem
življenju in lahko se samo zahvaljujemo, kako velike reči dela Gospod.
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Srečanja družinske kateheze družine spodbujajo k bolj poglobljenemu spoznavanju
Svetega pisma ter osebnemu in skupnemu premišljevanju, tudi o vlogi posameznega
člana in družine v Cerkvi in družbi. Štirikrat v letu se na svetopisemskem kvizu družine
preizkusijo v poznavanju posameznih evangelijev in vsebin Svetega pisma.
Ob študiju in odkrivanju Pavla kot učitelja smo prepoznali vzporednice med Pavlovim
učenjem in načinom podajanja na družinski katehezi, ki smo jo vzeli kot primer
aktualizacije Pavlovega poučevanja in ugotovili, da je Pavel kot učitelj in vzgojitelj
aktualen tudi v času, ki ga živimo. Starši in otroci želijo slišati in premišljevati Besedo
takšno kot je, namen kateheze pa je predvsem v tem, da pomagamo pripraviti prostor,
kamor seme Božje besede pada in raste.

4. 3. 1 ANALIZA

ANKETE O VREDNOTENJU SVETOPISEMSKIH VSEBIN PRI

DRUŽINSKI KATEHEZI

Anketo (Priloga 1) smo poslali preko spletne strani Moja anketa.si vsem staršem in
prejeli izpolnjenih 32 anket, izhodišče pa je veliko zanimanje za svetopisemske teme.

Drugo
Zakramenti
Vsebine iz katekizma
Teme povezane s cerkvenim letom
Spoznavanje župnije, slovenske in vesoljne Cerkve
Spoznavanje zavetnikov in svetnikov
Svetopisemske teme
Svetopisemski kvizi in skupno branje Svetega pisma…
Pogovori o knjigi, ki smo jo brali
Okrožnice in sinodalni dokumenti
Kateheze o molitvi
Aktualne teme
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Grafikon 1: Kaj iz vsebine družinske kateheze vam je v celotnem obdobju najbolj
pomagalo pri duhovni rasti?
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Z anketo staršev, ki so hodili tekom šolskega leta vsak teden h družinski katehezi, smo
želeli ovrednotiti način in pomen podajanja svetopisemskih vsebin za družine, ki so po
oceni staršev med vsemi najpomembnejše za rast v veri. Njihova želja, da smo si na
skupnih počitnicah vzeli čas za premišljevanje Božje besede, pa odkriva njihovo
hrepenenje po spoznavanju Besede življenja sredi življenja, takšnega kot je.
V družinsko katehezo so vključeni v povprečju 2,6 let, iz ocen v anketi pa vidimo, da so
v družinsko katehezo vključeni in v njej vztrajajo predvsem zato, ker želijo poglobiti
poznavanje vere in ker je tedensko srečevanje pri družinski katehezi oblikovalo
občestvo, kjer vero živijo, se spodbujajo in so si v oporo, na tretjem mestu pa je k
odločitvi za družinsko katehezo pripomoglo tudi dejstvo, da imajo njihovi otroci verouk
sočasno. Iz rezultata sklepamo, da so se družine z odločitvijo za družinsko katehezo
zavestno odločile, da odrinejo na globoko, anketa pa je tudi pokazala, da jim odkrivanje
vsebine evangelijev in celotnega Svetega pisma pomaga živeti vero v vsakdanjem
življenju.

Želimo poglobiti poznavanje naše vere.

Vsi otroci imajo verouk sočasno.

To je dejavnost, ki našo družino povezuje.
Preko družinske kateheze se lažje vključimo
v različne dejavnosti v župniji.
Družinska kateheza je občestvo, kjer vero
živimo, se spodbujamo in smo si v oporo.
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Grafikon 2: Zakaj je vaša družina vključena v družinsko katehezo?

4.3.1.1 Vaja iz poslušanja
Vsebino evangelijev so starši z otroki spoznavali ob rednih ponavljanjih nedeljskih
evangelijev na začetku katehez, ki se zdi večini staršev zelo pomembna (skupna ocena
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je 4,06 od 5) in utrjevali poznavanje evangelijev in vsebine Svetega pisma v pripravi na
svetopisemski kviz štirikrat v šolskem letu.
Redno ponavljanje vsebine nedeljskih evangelijev je spodbujalo k pozornejšemu
poslušanju Božje besede ob nedeljah tako otrok kot staršev. S vprašanji, ki jih pripravi
ena od družin, so osvežili spomin in poglobili nedeljski evangelij, besede pa so se tako
ukoreninile že pri otrocih in prodirale v srce. Nedeljski evangelij so prebrali tudi doma,
se ob njem pogovarjali, Besedo udomačevali in jo potem lažje uresničevali v
vsakdanjem življenju. Evangelij je v družinah vedno bolj postajal živa Beseda našega
Očeta.
Starše je od svetopisemskih tem najbolj nagovoril Pavel in njegova pisma, sledi pa
Lukov evangelij. Sklepamo pa, da je k takšnemu rezultatu pripomoglo tudi dejstvo, da
so te vsebine spoznavali v minulem šolskem letu. Svetopisemske teme obravnavamo po
metodi lectio divina, ki ji zelo dobro sledijo tudi otroci v drugi triadi in se dejavno
vključijo pri delitvi in oblikovanju prošenj ali zahval na koncu.

4.3.1.2 V duhovno rast
Staršem pomaga pri duhovni rasti spoznanje, da Sveto pismo berejo kot »ljubezensko
pismo« in v Božji besedi iščejo, kar je dobro zanje. Sveto pismo je knjiga življenja.
Pravilno razumevanje zapisanega je spodbuda za dodatno duhovno branje. V spodbudo
na poti duhovne rasti je spoznanje, da so pred njimi šli skozi enako izkušnjo že mnogi in
zmagali. Božja beseda postaja del vsakdanjega življenja. Beseda v premišljevanju in
molitvi osebno nagovarja posameznika v tem, kar živi in kar je, drug drugega pa z
delitvijo bogatijo.
Nova zaveza, Pavlova pisma, prilike, Resnica, Ljubezen, odpuščanje, Božje usmiljenje,
življenje prvih kristjanov in dejstvo, da Jezus prihaja v našo bedo in našo resničnost pa
so vsebine, ki jim pomagajo na poti duhovne rasti. Razumevanje tega, kako so živeli, ko
je besedilo nastalo, vodi k lažjemu udejanjanju krščanske drže v sodobnem svetu.
Svetopisemske teme spodbujajo k pogostemu, nekatere tudi k vsakodnevnem branju
Svetega pisma in redni molitvi. Starše nagovarja čas, ko Beseda odmeva in nagovarja.
V Božji besedi najdejo moč za naslednji korak, razlaga posameznih besedil pa jim
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pomaga, da ga prenesejo v konkretno življenje. Odkrivajo, da se Bog daje spoznati
tistim, ki ga iščejo. Nagovarja pa jih tudi prepričljiv in duhovno bogat pristop k branju
svetopisemskih besedil. Božja beseda, ki jo berejo, je osebni nagovor in sporočilo Boga
danes.

4.3.1.3 Družinski sopotnik

Svetopisemske teme so pomembne za družinsko življenje v več pogledih, kot so v
anketi zapisali starši. Božja beseda družine opogumlja, ko padejo in daje prave
usmeritve, tolaži in spodbuja k dobremu, je osnova za postavitev pravih vrednot in je
vedno aktualna, pa tudi opominja, kako prav živeti. Sveto pismo je knjiga življenja z
odprto in preprosto govorico o najglobljih in temeljnih človekovih izkušnjah in
potrebah. Starše uči na preprost, pripoveden način spregovoriti otrokom o Bogu, zbira
družino k molitvi in pogovoru. Poznavanje Svetega pisma jim omogoča, da lahko
zaživijo kot kristjani v vsakdanjem družinskem življenju.
Ob veselju ali stiskah se spominjajo svetopisemskih mož, Jezusa, Marije, apostolov in
se po njih zgledujejo, se obračajo na Boga in zaupajo. Sveto pismo je knjiga, ki jim
pomaga spoznavati krščansko vero in jim je v oporo v vsakodnevnem življenju, v njem
se skrivajo konkretna navodila za življenje in odgovori na vse življenjske situacije. V
svetopisemskih zgodbah je veliko zgledov, kako živeti, odgovarjati na Božji klic in
udejanjati svoje poslanstvo v družini.
Kot družina (skupnost) lahko skupaj doživljajo in odkrivajo, da jih Bog ljubi, povezuje,
jim odpušča, daje moč in živo deluje po vsakdanjih stvareh. Če se kot kristjani
sklicujejo na Jezusov nauk in ga v družini približajo otrokom, je nujno, da otroci Sveto
pismo spoznajo iz različnih zornih kotov. Starši po lastnem poglabljanju v
svetopisemska besedila postajajo najboljši učitelji svojim otrokom. V Svetem pismu so
odgovori na vse življenjske situacije, tudi družinske. V vsakdanjem življenju pa v
ospredje stopa vprašanje: Kaj bi rekel in naredil Jezus? Iz svetopisemskih tem črpajo
ideje za vzgojo in so jim v pomoč za vzgojo sebe in otrok. Sveto pismo vedno z večjim
zanimanjem odkrivajo tudi otroci in zanimivo je, ko želijo imeti vsak svoj izvod,
pokazati, kako se znajo v njem že orientirati in poiskati želeni odlomek.
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4.3.1.4 Sveto pismo spreminja pogled na življenje

Drugo
V Svetem pismu iščem odgovore na vsakdanja
življenjska vprašanja
Sveto pismo vzamem v roke tudi med posameznimi
srečanji
Skupno branje, premišljevanje, spoznavanje in
molitev z Božjo besedo nas povezuje.
Ne vidim bistvenih razlik.
Iskanje in prepoznavanje Božje volje v branju in
premišljevanju Božje besede
Doma skupaj z otroki redno beremo Sveto pismo
Branje in premišljevanje Božje besede je postalo
»vsakdanje opravilo«
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Grafikon 3: Kako spoznavanje in udomačevanje
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Božje besede spreminja vaše

življenje?
Iz grafikona 3 vidimo, da starši s spoznavanjem in udomačevanjem Božje besede
ugotavljajo, da se tudi njihovo življenje spreminja in vedno bolj iščejo in prepoznavajo
Božjo voljo v branju in premišljevanju Božje besede. Sveto pismo širi pogled, življenju
daje globino in smisel ter pomaga pri prepoznavanju Božje volje. Ni treba biti vedno
prvi, da si zmagovalec. Boljše poznavanje in razumevanje Božje besede omogoča lažje
uresničevanje v življenju in bolj čuteč pogled na življenje.
Prebiranje in odkrivanje sporočil, ki nagovarjajo posameznika v svetopisemskih temah,
širi obzorje vseh udeležencev, omogoči boljše spoznavanje drug drugega in zbliževanje
ob spoznavanju in izpolnjevanju Jezusovega sporočila. Drug drugemu so v oporo in
zgled pri prenašanju sporočila v vsakdanje življenje. Povečuje se strpnost do drugih in
učijo se izročati in zaupati Bogu.
Pomembna so dejanja, ne samo besede in obljube. Bog je usmiljeni in ljubeči Oče in jim
pomaga, da ne obupujejo na poteh življenja. Bog je Oče, ki jih ljubi in varuje, izkazuje
usmiljenje in pomaga tudi njim v ravnanju do soljudi. Družinam daje gotovost, da jih
Bog nikoli ne bo zapustil in bo njihove poti obrnil na pravo pot. Lepše je živeti v
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zavedanju, da nikoli ne morejo pasti tako globoko, da bi ne mogli biti rešeni. Postajajo
bolj optimistični.
Po Besedi prepoznavajo, kaj je v življenju pomembno, za kaj živijo, za kaj naj skrbijo in
za kaj ne. Zavedajo se potrebe po odpiranju in prepuščanju Jezusu, da jih bo vodil v
življenju. Odkrivajo resničnost in ›uporabnost‹ Božje besede v vsakdanjem življenju v
vseh situacijah. V življenju vlada Božji zakon setve in žetve, gotovost, da bo vse dobro
in hvaležnost za to! Bog ne zahteva popolnosti in so lahko dobri kristjani kljub padcem,
ko priznajo njihovo šibkost Gospodu in privolijo, da vstopa v njihovo nemoč. Zgodbe
navadnih in malih ljudi v Svetem pismu, ki so z vero in zaupanjem v Boga delali velike
reči, spodbujajo k zaupanju. V odkrivanju lepote in sporočil Svetega pisma je knjiga
knjig bolj sveta, svetopisemske teme pa krepijo zaupanje v Božje usmiljenje in
delovanje.

4.3.1.5 Beseda se dotika
Božja beseda se staršev resnično dotika in prinaša nova spoznanja, kot vidimo iz
stavkov in spoznanj, ki so jih navedli.
Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. (2 Tim 4,7) Jezus pomiri vihar na
morju. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. (prim. Lk 1,50)
Usmiljen kakor Oče. »Glejte, človek je postal kakor eden izmed nas, saj pozna dobro in
húdo. Da ne bo zdaj iztegnil roke in vzel še z drevesa življenja ter jedel in živel na
veke!« (1 Mz 3,22) Ne sodite, da ne boste sojeni. Bog nam je zavetje in moč, kot
pomočnik v stiskah se je dobro izkazal. (Ps 46,2) Bog je ljubezen. (1 Jn 4,8) Bog je
dober. Ne bojte se! Veselite se! Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. (Flp 4,13)
Bog nas ima rad in Sveto pismo je pismo ljubezni. Biti Božji je velika milost. Nikoli ni
prepozno. Bog je usmiljen in vedno na naši strani. Dogodek ali doživetje emavških
učencev – izkušnja osebnega srečanja z Jezusom; »O nespametna in počasna v srcu za
verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel
in šel v svojo slavo?« (Lk 24,26) »Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti
govoril in odpiral Pisma?« (Lk 24,32) Jezus se je ustavil pri Zaheju – »pri grešnem
človeku« Vzel, blagoslovil, razlomil, dal – vzeti to, kar smo in kar imamo in iz tega z
Božjim blagoslovom nekaj narediti.
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Jezus pa je rekel svojim učencem: »Resnično, povem vam: Bogataš bo težko prišel v
nebeško kraljestvo. In spet vam povem: Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor
bogataš pride v Božje kraljestvo.« (Mt 19,23-24) »Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje
življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni
življenje več kot jed in telo več kot obleka?« (Mt 6,25)
Spoznanje, da Bog nenehno čaka na nas, da se vrnemo k njemu in nas vsakokrat znova
sprejme z odprtimi rokami, ne glede na vse. »Kaj moram narediti, da bom večno živel?
... Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo in z vsemi
mislimi. ... Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Lk 10,27) Ne živim več jaz,
ampak v meni živi Kristus. (Gal 2,20) Pavel preko Jezusa poišče tudi sredi bede v
Korintu biser, ki postane zaklad. Zakaj ti si življenje ljubeči Bog. Prosite iščite, trkajte
… »Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« (Lk 1,45)
Ti si moj Božji otrok.

4.3.1.6 Odpiranje Božjemu
Starše v podajanju svetopisemskih sporočil nagovarja globoka sporočilna vrednost
svetopisemskih besedil, ki jo odkrivajo pri urah družinske kateheze. Teme se dobro
predstavljene, ker ni samo aktualizacija, ampak tudi nekaj teorije in predstavitev
zgodovinskih okoliščin, v katerem je besedilo nastalo, ki pomagajo razumeti odlomke.
Nagovarja jih živost besede, ki se jih dotika tudi v vsakdanjem življenju. Bogati jih
odkritje, kako Beseda nagovarja druge in tudi to jih spodbuja k prebiranju in
premišljevanju Svetega pisma. Odkrivajo pa tudi podobnost z dogodki v vsakdanjem
življenju. Počasno in ponovno branje svetopisemskih besedil odkriva moč in živost
Besede. Podajanje ni le teorija, ampak povezanost z življenjem. Iskrenost in veselje, ki
žari iz kateheta, jih vabi, da mu prisluhnejo, osebna izkušnja in pričevanje pa odpira
Božjemu. Srčnost, žar in zavzetost pri razlagi svetopisemskih besedil spodbuja k branju
in konkretni povezavi z njihovim življenjem. »Če voditelj izžareva navdušenje in pozna
kontekst, postane Božja beseda bolj živa in jasna.«
Pristnost voditelja in ljubezen do Božje besede pripomore, da lažje prisluhnejo, Beseda
jih osebno nagovarja in se lažje tudi sami odpirajo Bogu. Podajanje je izkustveno in
podprto z zgledom in življenjem, ni le ›teoretiziranje‹ o verskih zapovedih in resnicah,
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Način podajanja daje gotovost, da Božja beseda lahko spreminja, vodi in usmerja
njihova življenja.

4.3.1.7 Uresničevanje v vsakdanjem življenju
Starši so v večini zadovoljni s podajanjem svetopisemskih vsebin. Želijo si čim manj
abstraktnega podajanja in čim več konkretno uporabnega za vsakodnevno življenje,
predlagajo osvetlitev različnih tem v različnih knjigah Svetega pisma in rdečo nit vsebin
v šolskem letu.
Nekateri bi vpeljali »domače naloge«, kako konkretno živeti stavek iz Svetega pisma in
delitev, kako jim je v realnosti to bolj ali manj uspelo, kako jih je Beseda nagovarjala in
spreminjala. Spet drugi bi na posameznih srečanjih izbrali še krajše odlomke, da bi se
Beseda lažje usedla. Želijo pa si tudi, da bi bilo več časa za refleksijo ob koncu
premišljevanja, da bi obravnavano besedilo aktualizirali in skupaj iskali načine, kako ga
uresničevati v vsakdanjem življenju.

4.3.1.8 Nujnost kateheze odraslih
Starši predlagajo, da bi za družinsko katehezo in ta način poglabljanja vere navdušili
več družin in duhovnikov ter da bi bila ta možnost dana vsem staršem.
Za boljše spoznavanje Božje besede in uresničevanje v vsakdanjem življenju menijo, da
je potrebna vsakodnevno načrtno branje Svetega pisma, pri čemer jim lahko pomaga
tudi Magnificat, poglobljenost, osebno premišljevanje in spodbujanje k osebnemu
pričevanju. Predlagajo uvedbo duhovnega dnevnika, kamor bi dnevno ali tedensko
zapisali misel, stavek ali besedo iz Svetega pisma, ki jih je pri reševanju problema ali v
določeni stiski spodbudila, da bi se potem lahko ob branju za nazaj spominjali, kaj je
Bog že storil v njihovem življenju.
Ali pa, da si družina tedensko izbere en stavek iz Svetega pisma, se ga nauči na pamet
in potem cel teden črpa iz tega, zvečer pa družinski člani v luči tega citata naredijo
kratko refleksijo dneva.
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Starši so prepričani, da je še bolj kot z otroki, pomembno spoznavati vsebino Svetega
pisma z odraslimi in predlagajo več skupin, kjer bi lahko spoznavali bogastvo Božje
besede ter delati bolj na katehezi odraslih kot na katehezi otrok. Starši, ki poznajo Sveto
pismo, bodo lahko znanje dajali naprej, vsak pa si mora sam vzeti več časa za
premišljevanje in molitev. Predlagajo izdajo evangelijev v žepni izdaji, da bi lahko
dejansko postal njihov življenjski sopotnik. Oblikujejo se predlogi, kako bi kot občestvo
pomagali potrebnim. Sveto pismo spoznavajo preko branja in razlage, preko molitve in
povezanosti z Bogom, Božjo besedo pa uresničujejo v realnosti, sredi vsakdanjega
življenja in hitenja. Večina spoznava nujnost vsakdanjega branja in premišljevanja
Božje besede, so pa tudi realni in menijo, da si je za začetek treba vzeti čas.

4.3.1.9 Vedno živa beseda
Sveto pismo je brezčasno. Ni vezano na trenutno politiko. Odgovarja na vprašanja
človeka sodobnega časa. V vsakem času je aktualno, spreminja se samo naš pogled. V
Svetem pismu odkrivajo ›navodila‹ za srečno izpopolnjujoče tuzemsko življenje in
pripravo na večnost. Je Božji dar, zato je knjiga vseh knjig.
Ugotavljajo, da pogosteje kot ga berejo, bolj so prepričani v živost Božje besede, ki nas
vabi, da se ne bojimo, da zaupamo, da ljubimo, se veselimo, čeprav nas družba in mediji
na drugi strani prepričujejo drugače. Vsi priročniki so v senci Svetega pisma, kjer je že
vse zapisano, le treba ga je brati z odprtimi očmi in srcem. Sveto pismo je danes morda
še aktualnejše kot nekoč – osebno srečanje z Jezusom. Po Svetem pismu nam govori
Bog, njegova beseda pa je vedno aktualna, saj je namenjena meni, tebi, nam, tukaj in
zdaj. Sodobni človek je postal nepozoren in domala brezbrižen do veliko stvari, žal tudi
do ljudi okoli sebe.
Premišljevanje Svetega pisma vedno znova vrača našo pozornost k bistvu, ki je v Božji
ljubezni, ki jo moramo sprejeti in deliti naprej. Jezus je naš odrešenik, Bog pa tako
pravičen sodnik kot usmiljeni oče. Sveto pismo in pričevalci življenja po evangeliju
pričujejo, da je Božje kraljestvo resnično, če ga uresničujemo že tukaj in sedaj.
Nagovarja k zvestobi (Bogu), ljubezni, zaupanju v najboljši (Božji) načrt, k usmiljenju
(kot je usmiljen Oče). Sveto pismo daje odgovore na vprašanja časa, trdnost vere,
zaupanja v Božjo pomoč in ljubezen, ko tudi danes prežijo na nas volkovi, le da v drugi
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preobleki. Božja beseda prinaša veliko miru, ki ga ta svet ne more dati, je vedno živa
beseda.
V prihodnjem šolskem letu si straši želijo bolje spoznati evangelij, Pavlova pisma,
Razodetje, preroke, modrega Siraha, nekateri pa se navdušujejo za rdečo nit, kot so
svetopisemske žene, tema strahu.

4.3.2 SKUPNI POUDARKI PAVLOVEGA UČENJA IN NAČINA POUČEVANJA PRI
DRUŽINSKI KATEHEZI

Na družinski katehezi si v vseh treh skupinah (starši, prva in druga triada) prizadevamo,
da spoznavamo Božjo besedo takšno, kot je, kar pomeni, da z otroki pri obravnavanju
svetopisemskih besedil ne uporabljamo otroških izdaj, kjer gre velikokrat za priredbe, ki
prvotnem besedilu kljub ilustracijam jemljejo sporočilno vrednost. Odkrivamo živost in
moč Božje besede, take kot je, ki vedno znova nagovarja tako starše kot otroke.
Kako približati otrokom vsebine svetopisemskih besedil, da jih bodo bolje razumeli, s
kakšnimi pripomočki in metodo, da jih bo nagovorila, so vprašanja, na katera iščemo
odgovore na katehetskih usposabljanjih. Družinska kateheza pa potrjuje v spoznanju, da
je najpomembneje pripraviti tako otroke kot starše k poslušanju. Potrebno se je ustaviti,
utihniti, odpreti Svetemu Duhu in slišimo, Božja beseda se nas dotika, nas nagovarja in
če jo sprejmemo, tudi spreminja. Postaja smerokaz na poteh življenja.
Poslušanje in premišljevanje evangelijev nam pomaga vzpostavljati pristnejši stik z
Gospodom, nas rojeva v Kristusu, kot bi rekel Pavel. Vero pa lahko živimo le v
občestvu in družinska kateheza postaja vedno bolj občestvo, ki povezuje družine,
župnija pa prostor, kjer vero dejavno živijo.
Odkar pri družinski katehezi spoznavamo Sveto pismo, so starši že večkrat povedali, da
jim le to pomaga, da so bolj suvereni, ko so doma, v službi ali družbi izzvani, da povejo
razloge njihove vere. Branje in premišljevanje Božje besede pa ni več dolžnost, ampak
vedno bolj postaja vsakdanja duhovna hrana.
Starši, ki hodijo na družinsko katehezo so poglobili odnos z Jezusom, njihovo življenje
postaja z leti kateheze kristocentrično, Jezus pa njihov zaupen sogovornik v manjših ali
večjih življenjskih odločitvah.
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5. SMERNICE KATEHEZE IN BIBLIČNE PASTORALE

Čeprav število vernih pada, je po drugi strani toliko večja pripravljenost odriniti na
globoko in pripadati občestvu, Sveto pismo pa je temelj življenja v občestvu, zato se ob
njem zbirajo, si delijo besedo, ki jih je nagovorila in se podpirajo v prizadevanju, da bi
jo uresničevali v vsakdanjem življenju. To postavlja pred katehete, pastoralne sodelavce
in kristjane nove izzive, pa tudi zahtevo po lastni formaciji, poglobitvi odnosa z
Gospodom in odprtosti do vseh.
Za poučevanje v veri je temeljnega pomena učiteljev pristen odnos z Bogom, le tako bo
lahko služabnik, evangelij pa bo oznanjal v Duhu in z Božjo močjo. Oznanjevalcem
Božje besede in katehetom naj bi bilo že v času formacije omogočeno duhovno
poglabljanje in duhovno spremstvo. Vsidrani v Gospodu, osvobojeni v Kristusu, bodo
lahko potem tudi svoje oznanjevalno in katehetsko delo usmerili v rojevanje za
Kristusa. Poučevanje je služenje, ko druge vodimo h Gospodu, jih rojevamo v Kristusu,
moramo pa se obleči v ponižnost (Kol 3,12), da ostane središče oznanjevanja Kristus.
Učitelji, kateheti in oznanjevalci Božje besede smo vedno znova pred izzivom, da
najprej na novo evangeliziramo sebe, svoje življenje, oznanjevanje in vsebino
oznanjevanja. Sodobnega človeka bomo spodbudili k spreobrnjenju le s prepričljivim
oznanilom vere in pristnim zgledom življenja v Kristusu, upali pa se bomo pokazati tudi
v svoji slabotnosti, strahu in velikem trepetu. »Kadar sem namreč slaboten, takrat sem
močan.« (2 Kor 12,10)
Kateheza kot del procesa evangelizacije mora vernike že kot otroke vzgajati za
»srečanje s Kristusom, ki je živ in dejaven v svoji Cerkvi«, je poudaril papež Frančišek
na srečanju s člani Papeškega sveta za novo evangelizacijo. Pristno srečanje z Jezusom
pa zbuja željo, da bi ga bolje poznali, mu sledili in postali njegovi učenci.
Pavel nam je s svojim zgledom pokazal pravo vlogo učitelja, ki je zgolj Božji
sodelavec, temelj in vir učenja je Božja modrost, cilj poučevanja pa je izgrajevanje
Božje Cerkve. Ni v ospredju učitelj ali katehet, njegovo mesto in položaj, ampak
Kristus, ki nam daje tudi moč in je izvir resnične ljubezni, ki povezuje. Darovi in
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karizme pa so nam dane v izgrajevanje skupnosti, ki nas na poti za Jezusom povezuje in
podpira.
Apostol Pavel je bil kot farizej dobro poučen in strokovno podkovan v poznavanju
postave in prerokov, starozavezna besedila je aktualiziral, z alegoričnim obravnavanjem
besedil pa je pokazal, da je treba poznati vsebino celotnega Svetega pisma z
upoštevanjem posameznih delov. Kateheza odraslih postaja vse večja potreba, ko
imamo generacijo staršev brez izkušnje vere, to pa predpostavlja dobro poznavanje
Svetega pisma, kar bo treba v prihodnosti upoštevati pri sestavi programa izobraževanja
katehetov in času, ki ga namenimo spoznavanju in poglabljanju v Sveto pismo tekom
izobraževanja.
Katehezo otrok in mladih, ki je bila zadnje obdobje v praksi, bo dobro dopolniti z redno
katehezo odraslih in iskati obliko kateheze za naprej, izkušnja družinske kateheze pa
ponuja eno od oblik, ki bo lahko odgovarjala na potrebe časa v širšem slovenskem
prostoru.
Živimo v času vse večje profesionalizacije in vse večjega zavedanja lastnih sposobnosti,
poznavanja psiholoških procesov duhovnih srečanj, pa tudi nevarnosti, da izgubimo
zaupanje v Božjo moč. Evangelizacijske in katehetske metode so dobre, toda
najpopolnejše med njimi ne morejo nadomestiti skritega delovanja Svetega Duha, ki
deluje tako danes kakor v Pavlovih časih, na začetku Cerkve. (Neubauer 2015, 90–91).
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SKLEP

Pavel nam je s svojim življenjem, delovanjem, učenjem in vzgojo v svojih pismih
pokazal pot Jezusovega učenca, ki je izkusil Božje usmiljenje, ostal sam z Gospodom,
se mu pustil preoblikovati in potem v njegovem imenu veselo novico oznanjal naprej v
besedi in z življenjem.
Pred srečanjem z Vstalim na poti v Damask je goreče preganjal privržence Poti, po
srečanju s Kristusom pa je postal apostol z gorečnostjo v moči Duha in je kot Božji
služabnik želel vse privesti k Jezusu. Vse, kar je bilo prej zanj bistveno, je postalo
»smeti«, v ospredju pa ni bila več »zasluga, ampak »izguba«, kar je po srečanju pred
Damaskom veljalo samo za življenje v Kristusu. Odkrivanje globljega pomena postave
po srečanju z Vstalim, pa ga je osvobajalo slepe pokorščine človeškim izročilom.
Vir Pavlovega evangelija in poklicanosti je srečanje z Vstalim pred Damaskom. V luči
tega razodetja se je zavedal svoje nevrednosti in še močneje prepoznal delovanje Božje
milosti, po kateri je to, kar je. V zavedanju, da mu je bilo vse omogočeno po Božji
milosti, ni imel razlogov, da bi se ponašal. Ob nasprotovanjih in žalitvah je našel v
Bogu pogum in nadaljeval z oznanjevanjem Božjega evangelija, se odpovedal iskanju
lastne slave, prihajal ubog, majhen in spoštljiv do drugih.
Poklican je bil za apostola poganov, v vlogi apostola in oznanjevalca se je prepoznal
kot Božji sodelavec. Pavel se je zavedal svojega poslanstva, da je poslan med pogane, v
živem spominu je nosil srečanje z Vstalim pred Damaskom in Gospodovo naročilo:
»Pojdi, poslal te bom daleč med pogane!« (Apd 22,21) Z leti pa je spoznal, da so vse
človeške osebe od Boga poklicane v veliko slavo, da postanejo Božji otroci, od Boga
ljubljeni, udje Kristusovega telesa, polni Svetega Duha.
Cilj njegovega poučevanja je bil jasen, izgrajevanje Božje Cerkve, ki je Kristusovo telo.
Niso vsem dani milostni darovi, vsi pa smo poklicani, da živimo ljubezen. Poudarjeni
vidik ljubezni je še posebej pomemben v skupnosti, ko so darovi in karizme namenjeni
v izgrajevanje celotne skupnosti.
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V 1 Kor 4 je izpostavil, da je Kristus edini učitelj, oznanjevalci pa so lahko samo
njegovi služabniki. Oznanjevalci v prvi Cerkvi s Pavlom na čelu so sebe razumeli
predvsem kot služabnike besede (prim. Lk 1,2; Apd 26,16), od služabnikov in
oskrbnikov pa se pričakuje krepost in zvestoba.
Za oznanjevalca je treba veliko ponižnosti in trdne zasidranosti v Kristusu, da se lahko
pokaže tudi v svoji slabotnosti, v strahu in velikem trepetu, še posebej, ko oznanila niso
sprejeli ali so ga preganjali. Pavel je bil ves v Kristusu, zato je tiste, ki so ga preganjali
blagoslavljal.
Izkušnja nesprejetosti in zapuščenosti, lastna nemoč in krhkost nas približa Jezusu,
veličini lomljivosti človeškega telesa, ki je najbolj podobno Božjemu telesu: povsem
izpraznjeno, da bi se razodela Božja ljubezen. (2 Kor 4,7-10). Pavel se je zavedal, da je
poklic oznanjevalca evangelija nezaslužena Božja milost, ki mu je dala moč, da je
vzdržal ob nasprotovanjih in vselej ohranil veselje v Gospodu.
V svojih pismih je Pavel grški obliki dodal zahvalo in se vsaki skupnosti najprej
zahvalil za vse, kar je dobro v življenju skupnosti, s tem pritegnil, da so poslušali,
potem pa spodbudil k rasti ali poboljšanju, v čemer je bilo potrebno. Tako pri
oznanjevanju kot pri katehezi je najprej treba pritegniti k poslušanju. Potrebno se je
ustaviti, utihniti, odpreti Svetemu Duhu, da sploh slišimo Božjo besedo, pripravimo
zemljo kamor bo seme padlo in raslo, rast pa daje Gospod.
Avtoriteto in moč Pavlovemu oznanjevanju je dalo njegovo stalno prizadevanje, da je
oznanjal in živel Besedo tako, kot mu jo je razodel Gospod, in si je bolj kot za to, da bi
ugajal ljudem ali se jim celo prilizoval, prizadeval, da bi jih čim več pridobil za
Kristusa. Poučeval je, kako služiti drug drugemu (Gal 5,13) in kako pomembno je, da
ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa (2 Kor 4,5).
Metodo oznanjevanja s spodbujanjem je slikovito opisal s podobo očetove vzgoje, ki
prikliče v spomin podobo apostolov s toplino matere, ki negujejo otroke (2,7). Podoba
matere izpostavi »toplino« in kaže na izvirno oznanjevanje in spreobrnjenje kot proces
rojevanja, podoba očeta pa predstavlja trdno oporo na poti za Kristusom, ki skrbi, da
otroci prepoznajo pot za Jezusom sredi življenja in na njej vztrajajo, zato tudi poučuje in
opominja, če je potrebno.
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Kristus, križani je za Pavla oznanilo in evangelij, ki prežema vsebino njegovega
oznanjevanja in učenja. Poučevanje je služenje, ko druge vodimo h Gospodu, jih
rojevamo v Kristusu, moramo pa se »obleči« v ponižnost (Kol 3,12). Bratove meje niso
razlog za obsodbo in priložnost za izkoriščanje, ampak prostor solidarnosti in
sprejemanja v skupnosti, prostor, kjer drug drugega potrebujemo, kjer smo sprejeti in
sprejemamo.
O Kristusu kot temelju edinosti, je Pavel zelo nazorno spregovoril v Pismu
Korinčanom, ko je grajal prepire med Korinčani, ki so hromili njihovo vero in vztrajno
spodbujal k edinosti, ob tem pa se vedno znova skliceval na tri argumente za edinost
Jezusovih učencev: Kristus je eden in nedeljiv in je zato temelj edinosti; Kristusov križ
je sad popolne ljubezni, ki ne more biti razdeljena; krst pa je vstop v Kristusovo
skrivnost in s tem neizbrisni odnos z Očetom, ki je eden. Korinčane, ki so podoba
sodobnih kristjanov, so prepiri naredili nesposobne za oznanjevanje in rodovitno
evangeljsko življenje, zato je pokazal na temelj edinosti, ki je Kristus sam. (Matjaž
2009, 45–46)
Pavel je kot učitelj velik v iskreni ljubezni in skrbi za potrebe drugih. Kot iskreno
občutljiv, sočuten in ljubeč, je pritegnil k poslušanju, kot odgovoren za skupnosti, ki jih
je ustanovil, pa jih spremljal na poti duhovne rasti, spodbujal in če je bilo potrebno tudi
opominjal, da ne bi pozabili na prvotno oznanilo.
Veličina Pavla kot pedagoga se odraža tudi v njegovi ›iskreni ljubezni‹ (2 Kor 6,6) in
preobilju ljubezni do Tesaloničanov (1 Tes 3,12). Za ljubezen si je treba intenzivno
prizadevati, zato je za pravo ljubezen potreben napor in odrekanje. Prizadevanje za
prave odnose pa vodi k vedno popolnejši pripadnosti Bogu, tako da z življenjem
odgovorimo na njegovo zvestobo.
1 Kor mestoma deluje celo ostro, dejansko pa gre za retorični poziv h konkretni
spremembi v življenju Korinčanov v obliki pisma. Sprejeti in živeti evangelij v
vsakdanjem življenju, vključuje tudi to, da se mu pustimo preoblikovati, z odločno
zavrnitvijo vsega kar nas oddaljuje od Gospoda, pa dajemo prostor Njemu, ki je edini
izvir vsega dobrega. Po srečanju pred Damaskom se je Pavel marsičemu odpovedal,
Kristus, križani pa je zanj postal oznanilo in evangelij, ki prežema vsebino njegovega
oznanjevanja in učenja.
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Ko želimo slediti Pavlovemu zgledu poučevanja je pred nami izziv, da evangeliziramo
najprej sebe, potem svoje oznanjevanje, njegovo vsebino, da bosta lahko skozi naše
oznanjevanje stekla življenje in vera; da ju bomo lahko sodobnemu človeku prepričljivo
oznanili, ga povabili k spreobrnjenju in na odličnejšo pot, kjer si bomo v oporo in
spodbudo, ko bo pot postala tudi naporna.
Pavlovo učenje smo primerjali z načinom podajanja svetopisemskih vsebin na družinski
katehezi, aktualizacijo pa potrdili z analizo ankete med starši, udeleženci družinske
kateheze. Redno srečevanje in premišljevanje Božje besede staršem pomaga, kadar so
izzvani, bolj suvereno tako doma kot v družbi povedati razloge svoje vere in upanja, ki
»ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil
dan.« (Rim 5,5) Branje in premišljevanje Božje besede postaja vsakdanja duhovna
hrana, Jezus pa zaupni sogovornik v manjših in večjih odločitvah.
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POVZETEK

Ob študiju 1 Kor in 1 Tes spoznavamo Pavla kot učitelja in vzgojitelja, njegovi pristopi
ter način poučevanja in oznanjevanja, pa so tako v katehezi kot v biblični pastorali
aktualni tudi danes. Po razodetju pred Damaskom in tihih letih, ko je rastel v Gospodu,
je Pavel z gorečnostjo in Božjo močjo opravljal poslanstvo apostola med pogani, ostal
zvest Bogu in s sodelavci tako oznanjal, kakor jih je imel Bog za vredne, da jim je
zaupal Božji evangelij. Stalno si je prizadeval za oznanjevanje Božjega evangelija, kot
mu ga je razodel Gospod in da bi jih čim več pridobil za Kristusa. V svojih pismih je
spodbujal k zvestobi evangeliju in rasti nastajajočih skupnosti v edinosti. Pavlovo
poučevanje v 1 Kor ima za izhodišče besedo križa, ki je tistim, ki so na poti odrešenja
Božja moč. Pred Korinčane, ki so se ponašali z duhovnim napredkom, je postavil
Kristusov križ kot odsev Božjega mišljenja, ki oporeka njihovemu napuhu in jim pokazal
odličnejšo pot, ki ima v ospredju izgrajevanje skupnosti. Cilj Pavlovega učenja in
oznanjevanja je bil, da bi po evangeliju rojeval v Kristusu, da bi jih čim več privedel k
Očetu, kjer bi lahko zaživeli novo življenje v Kristusu, življenje v polnosti. Središče
njegovega poučevanja je Kristus, v njem pa zajema tudi moč, da vztraja na poti
oznanjevanja kljub nasprotovanjem, s katerimi se sooča. Pavlovo učenje smo primerjali
z načinom podajanja Božje besede na družinski katehezi, z analizo ankete med starši
(udeleženci) pa potrdili primernost Pavlovega učenja tudi v današnjem času, ki je žejen
Besede življenja.

Ključne besede: Pavel, apostol, učitelj, vzgojitelj, Božji evangelij, roditi v Kristusu,
odličnejša pot, izgrajevanje, družinska kateheza.
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ABSTRACT

When contemplating 1 Cor and 1 Tes, we experience Paul as a teacher and educator,
and his approaches as well as mode of teaching and proclaiming the Gospel remain
relevant both in catechesis and in Biblical pastoral care to this very day. After the
revelation on the road to Damascus and the silent years, when he grew in the Lord, Paul
carried out his mission as an apostle among the Gentiles with fervour and with the
power of God, remained faithful to God, and proclaimed the Gospel together with his
associates, as God was pleased to trust them with his message. He continuously strove
for intense proclaiming of the Gospel as revealed to him by the Lord, and endeavoured
to win as many as possible for Christ. In his letters, he encouraged commitment to the
Gospel and to the growth of emerging communities in unity. The fundamental value of
Paul’s teachings in 1 Cor is the word of the cross, which represents God’s power to
those on the path to redemption. Paul confronted the Corinthians, who boasted of their
spiritual advancement, with Christ’s cross as a reflection of God’s mode of reasoning,
impugning their pride, and showing them the superior path, which puts building up the
community in first place. The purpose of Paul’s teaching and proclaiming was that they
should be reborn through the Gospel in Christ and bring as many as possible to the
Father where they could begin to lead a new life in Christ, life in the fullness. The
centre of his teaching is Christ, and it is from Christ that he draws the power to persist
on the path of proclaiming the gospel in spite of the opposition he was confronted with.
Paul’s teaching was compared to conveyance of the word of God in the family
catechesis, while the survey made among the parents (participants) confirmed the
suitability of Paul’s teaching even in contemporary times which are thirsty for the Word
of Life.

Key words: Paul, apostle, teacher, educator, Gospel, be reborn in Christ, the superior
path, building up, family catechesis
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PRILOGE

PRILOGA 1: DRUŽINSKA KATEHEZA – ANKETA
1. Zakaj je vaša družina vključena v Družinsko katehezo? (odgovore ocenite od 1
do 5, pri čemer je 5 za najpomembnejši odgovor)
a) Družinska kateheza je občestvo, kjer vero živimo, se spodbujamo in smo si v oporo.
b) Preko družinske kateheze se lažje vključimo v različne dejavnosti v župniji.
c) To je dejavnost, ki našo družino povezuje.
č) Vsi otroci imajo verouk sočasno.
d) Želimo poglobiti poznavanje naše vere.
e) Drugo
2. Koliko časa ste kot družina že vključeni v družinsko katehezo?
a) 1 leto
b) 2 leti
c) 3 leta
č) 4 leta
3. Kaj iz vsebine družinske kateheze vam je v celotnem obdobju najbolj pomagalo
pri duhovni rasti? (izberite pet odgovorov in ocenite od 1 do 5, pri čemer je 5 za
odgovor, ki vam je najbolj pomagal duhovno rasti)
a) Aktualne teme.
b) Kateheze o molitvi.
c) Okrožnice in sinodalni dokumenti.
č) Pogovori o knjigi, ki smo jo brali.
d) Svetopisemski kvizi in skupno branje Svetega pisma v pripravi na kviz doma.
e) Svetopisemske teme.
f) Spoznavanje zavetnikov in svetnikov.
g) Spoznavanje župnije, slovenske in vesoljne Cerkve.
h) Teme povezane s cerkvenim letom.

ii

i) Vsebine iz katekizma.
j) Zakramenti.
k) Drugo.
4. Se vam zdijo ponavljanja in vprašanja ob nedeljskih evangelijih na vsakem od
srečanj pomembna? (ovrednotite z ocenami od 1 do 5, s tem da je 1 nepomembno in 5
zelo pomembno)

5. Če menite da je ponavljanje nedeljskih evangelijev pomembno, napišite zakaj:

6. Katera od vsebin iz svetopisemskih tem vas je najbolj nagovorila? (označite en
odgovor)
a) evangeliji in Apostolska dela
b) Pavel in njegova pisma
c) Stvarjenje, prvi greh, vesoljni potop, Abraham, Mojzes, Jozue
č) Preroki
d) Lukov evangelij

7. Kaj iz vsebine svetopisemskih tem vam pomaga duhovno rasti?
8. Ali menite, da so svetopisemske teme pomembne za družinsko življenje?
(ovrednotite z ocenami od 1 do 5, s tem da je 1 nepomembno in 5 zelo pomembno)
9. Če menite da so svetopisemske teme pomembne za družinsko življenje, napišite
zakaj:
10 V čem se je preko svetopisemskih tem na družinski katehezi spremenil vaš
pogled na življenje?
11. Kako spoznavanje in udomačevanje Božje besede spreminja vaše življenje?
(izberite tri odgovore)
a) Branje in premišljevanje Božje besede je postalo »vsakdanje opravilo«.
b) Doma skupaj z otroki redno beremo Sveto pismo.
iii

c) Iskanje in prepoznavanje Božje volje v branju in premišljevanju Božje besede.
č) Ne vidim bistvenih razlik.
d) Skupno branje, premišljevanje, spoznavanje in molitev z Božjo besedo nas povezuje.
e) Sveto pismo vzamem v roke tudi med posameznimi srečanji.
f) V Svetem pismu iščem odgovore na vsakdanja življenjska vprašanja.
g) Drugo.
12. Napišite svetopisemski stavek ali spoznanje iz svetopisemskih tem, ki se vas je
posebej dotaknilo?

13. Kaj v podajanju svetopisemskih tem vas nagovarja in vabi k branju Svetega
pisma?

14. Kaj bi v podajanju svetopisemskih tem spremenili in dopolnili? Napišite
konkretne predloge.

15. Kaj predlagate za boljše spoznavanje Božje besede in uresničevanje v
vsakdanjem življenju?

16. V čem prepoznavate aktualnost Svetega pisma v današnjem času?

17. Kaj iz vsebine Svetega pisma bi si želeli spoznati v prihodnjem šolskem letu?

iv

v

