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Brigita Korošec
Motivacija odraslih za religiozno izobraževanje

Povzetek: Pri religioznem izobraževanju je eno od temeljnih vprašanj: Katera po-
treba motivira odrasle za religiozno izobraževanje? Raziskava, ki smo jo izvedli, 
je pokazala, da potreba po kompetentnosti, po avtonomnosti in po povezano-
sti vpliva pri odraslih na notranjo motivacijo za religiozno izobraževanje. Notra-
nja motivacija jih vodi k iskanju novega religioznega znanja in k bogatenju ži-
vljenja. Udeleženci v bibličnih skupinah pridobivajo novo znanje, ki jim omogo-
ča, da dobijo odgovore na vprašanja iz vsakdanjega življenja. Molitev, branje in 
razlaga božje besede jim zagotavljajo osebno rast. Sveto pismo jim poskušajo 
približati strokovno usposobljeni voditelji. Pri organiziranju skupin je smiselno 
upoštevati, da interpretacija evangelijev in življenjska izkušnja posameznih ude-
ležencev bibličnih skupin dajeta spodbudo v hoji za Kristusom v vsakdanjem 
življenju. 

Ključne besede: notranja motivacija, potrebe odraslih, religiozno izobraževanje, bi-
blične skupine, voditelj 

Abstract: Motivation of Adults for Religious Further Education

One of the basic issues when considering religious further education is: Which 
need motivates adults for further religious education? The investigation that 
has been carried out has shown that the need for competence, autonomy and 
fellowship influences the intrinsic motivation of adults for further religious 
education. Intrinsic motivation drives them to acquire new religious knowled-
ge and to enrich their lives. Members of bible groups obtain new knowledge, 
which enables them to answer questions connected with everyday life. Prayer, 
reading and exegesis of Scripture offer them personal growth. The approach 
to the Scripture is facilitated by trained bible group leaders. When organizing 
groups, it should be considered that the interpretation of the Gospel and the 
life experience of individual members of bible groups represent an encourage-
ment to follow Christ in daily life.

Key words: intrinsic motivation, needs of adults, further religious education, bible 
groups, leader

V zvezi z motivacijo premalokrat pomislimo na potrebo po kompetentnosti, po 
avtonomnosti in po povezanosti. Po teoriji samoodločenosti, katere glavni 

predstavniki so Deci, Ryan, Connel in Skinner, je pomembna notranja, naravna in 
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konstruktivna težnja vseh posameznikov, da bi bolj razvili in poenotili občutek sa-
mega sebe. Govorimo o predpostavki, da imajo posamezniki tri temeljne psihične 
potrebe, ki jim definirajo nujne pogoje za dosego psihičnega zdravja in zadovolj-
stva. Posamezniki uspešno funkcionirajo, če so njihove potrebe zadovoljene. Te 
temeljne potrebe so: 

1. kompetentnost, to je občutek, da so učinkoviti v svojem delovanju in imajo 
učinek na okolje;

2. avtonomnost, to je potreba po izkušnjah in vedenju, ki ga izbirajo sami, in po 
tem, da so odgovorni za kompetentno izvajanje aktivnosti in ne nasprotujejo 
občutku avtonomije;

3. povezanost, to je potreba po povezanosti z drugimi ljudmi, po medsebojni 
ljubezni in skrbi do drugih in od drugih ljudi (Deci in Ryan 2002, 5−7). Za op-
timalni razvoj posameznikov ima vsaka od teh potreb pomembno vlogo. Za-
dovoljevanje teh temeljnih potreb kaže na notranjo motiviranost, ko izvajajo 
neko aktivnost zato, ker jim je všeč. Pomembno je, da aktivnost izberejo svo-
bodno, jo obvladajo in čutijo, kako je povezana z drugimi. Teorija samoodlo-
čenosti zajema potrebe, ki so v bistvu posameznikov, ki so osnovne in narav-
ne. Ljudje težijo k zadovoljitvi teh potreb.

Pri zadovoljevanju potreb skušajo zadovoljiti tudi religiozne potrebe. Ali potrebe 
po kompetentnosti, avtonomnosti in povezanosti povzročijo pri ljudeh motivacijo 
za religiozno izobraževanje? »Odrasel človek je motiviran za izobraževalne pobude, 
če v tem vidi potrebnost in koristnost. Njegova želja, da stopi na pot, je vedno mo-
tivirana s potrebami in interesi, ki so povezani s človeškim in verskim zorenjem, s 
problemi, ki jih mora vsakdo rešiti.« (Stegu 2009, 22) Pri tem se notranja motivira-
nost za religiozno izobraževanje kaže glede na jakost potreb po svobodi, po ljubezni 
in po pripadnosti, po zabavi in po moči in je odvisna od vsakega posameznika, a 
naravnana že ob rojstvu in se ne spreminja (Glasser 2007, 99). Za notranjo motiva-
cijo lahko rečemo, da je samomotivacija, saj posameznik uporabi modrost, ki mu 
pove, kaj delati, in znanje, da ve, kaj narediti. Samomotivacija pri posamezniku 
nastopi takrat, ko to stori, kar si v duhu zamisli in nato deluje v tej smeri (Dermastja 
2009, 8). Kakor smo že nakazali, lahko si zamislijo namen in cilj za religiozno izobra-
ževanje, ko spoznavajo Sveto pismo po odlomkih, iščejo božjo govorico skozi svoje 
življenjske izkušnje in skušajo živeti po verskem sporočilu. Zadovoljevanje religio-
znih potreb daje odraslim smisel in odločenost. Odrasli so z vidika religioznih potreb 
nedokončana bitja, ki pišejo svojo osebno zgodovino (Luhmann 2000). 

Odrasli imajo religiozne potrebe, ko se sprašujejo o smislu bivanja in o reševa-
nju vsakdanjih vprašanj. Iščejo pot za poglobljeno razumevanje sveta. Po Fowler-
ju je verovanje način spoznavanja in razlaganja. To je tisti del popolnega in bistve-
nega spoznavanja sebe, s katerim posamezniki oblikujejo podobo o okolju in si 
prizadevajo s svojo močjo in z vrednotami presežnega smisla. Človekovi odnosi do 
samega sebe in do drugih ljudi ne vsebujejo samo logike razumske trdnosti, am-
pak tudi logiko prepričanja (Fowler 2000, 25). »Samo po milosti in z notranjo po-
močjo Svetega Duha je mogoče verovati. Vendar je vera tudi pristno človeško 
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dejanje, v veri namreč sodelujeta človeški razum in volja …« (Rode 2009, 11) Bi-
blicist Maksimiljan Matjaž pravi: »Vedno, ko odprem Sveto pismo, podam roko 
Nekomu, ki je že dolgo ob meni, ki me pozna in ljubi mojo preteklost in priho-
dnost.« Notranjo motivacijo posamezniki uresničujejo s pomočjo Svetega Duha. 
Odločijo se zanj, za Boga, ki ga želijo spoznati, kljub njegovi skrivnostnosti. Hoditi 
hočejo za Jezusom Kristusom in tako so prek Sina povezani z Očetom in s Svetim 
Duhom. Sveti Duh deluje v ljudeh na skrivnosten način in jih preoblikuje. 

Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem je povedal, da so 
»naloge kateheze odraslih, da pospešuje zorenje življenja v duhu vstalega Kristu-
sa, vodi ljudi k bogoslužju, prebuja čut za dobrodelnost in razvija umske temelje 
vere. Osvetljuje današnje verske in moralne zahteve, pojasnjuje odnose med časno 
in cerkveno dejavnostjo ter vzgaja za pravo vrednotenje družbeno-kulturnih spre-
memb družbe v luči vere. Vzgaja za sprejemanje odgovornosti pri poslanstvu Cer-
kve in krščansko pričevanje v svetu.« (Sklepni dokument Plenarnega zbora Cerkve 
na Slovenskem 355) V današnji družbi se kaže potreba po »katehezi odraslih, ki 
resno upošteva značilnosti, kulturo, religiozna in bivanjska vprašanja odraslega 
človeka« (Stegu 2011, 7). Pri izobraževanju odraslih je pomembno: »zavestno, 
načrtno, ciljno pridobivanje znanja, spretnosti in navad; to so vse tiste dejavnosti, 
ki so usmerjene k razvijanju znanja, moralnih vrednot in k razumevanju na vseh 
življenjskih področjih« (7). Shinn našteje tri načine, da lahko pridejo posamezniki 
do primerne motivacije za svojo vero: 
1. imeti morajo neki cilj ali smoter, ki ga določijo, in se osredotočijo na to, da ga 

dosežejo;
2. pripravljeni morajo biti, da prevzamejo tveganje, kajti v veri je vedno neka 

količina tveganja, a brez vere ni mogoče doseči ničesar;
3. začeti morajo z delom, a vera ni nadomestilo za delo; vera, podprta z našim 

delovanjem, ne pozna strahu in zavrača vsak obup (Shinn 2003, 175); potreba 
po religioznem izobraževanju privede posameznika do položaja, ko jo mora 
zadovoljiti.

Danes se lahko vprašamo: kaj je motiv za religiozno izobraževanje? Motiv je 
razlog in hotenje, da človek deluje. Motivacijo pojmuje kot usmerjanje človekove 
aktivnosti k želenim ciljem ob njegovih motivih. Torej je motivacija spodbujanje 
motivov na podlagi človekovih potreb. Posameznikova uspešnost je odvisna od 
njegovega znanja, od njegove usposobljenosti in od njegovih psihofizičnih in spo-
znavnih sposobnosti, da uresniči cilje, ki si jih je zastavil (Uhan 2000, 11). »Izobra-
ževanje v odraslosti je modrost prilagajanja okolju, spreminjanja okolja in oseb-
nostnega razvoja. V prepletenem scenariju postaja v zadnjih tridesetih letih vse 
jasnejša vozliščna vloga posameznika, ki se uči.« (Ličen 2006, 11)

V procesu izobraževanja je ključnega pomena dejstvo, da imajo odrasli reali-
stične predstave o svojih lastnih sposobnostih, pri katerih pa so ključni element 
posameznikove izkušnje. Vključitev v proces izobraževanja in napor, ki ga bo od-
rasli vložil v izobraževanje, sta torej odvisna od prepričanja o svojih lastnih spo-
sobnostih (Radovan 2000, 116). 
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Odrasli se vključujejo v izobraževanje po osebni izbiri s samomotivacijo, ker so 
prepričani, da potrebujejo znanje. Imajo namreč konkretne, jasne cilje, ki jih želi-
jo doseči. Novo znanje želijo povezati s svojimi izkušnjami. Pričakujejo, da bodo 
obravnavani kot enakovreden partner in da bo izobraževanje potekalo kot dvo-
smerna komunikacija (Možina 2003, 27–9). Izobraževanje odraslih ni le »zapolnje-
vanje izobrazbenih manjkov« posameznikov, ampak posamezniki dopolnjujejo že 
doseženo znanje in krepijo svoj osebni razvoj (18–9). 

Pri izobraževanju so motivi tisti, ki spodbujajo k izobraževanju in izvirajo iz po-
sameznikovih različnih potreb, kakor so želje po osebnostnem razvoju, zaradi pri-
dobitve novega znanja ali zaradi osebnega bogatenja. Lahko so to tudi konkretne 
potrebe, kakor je izobraževanje zaradi nezadostne izobrazbe. Za izobraževanje pa 
se lahko odrasli odločijo tudi iz samega veselja do izobraževanja (Bračko 2002, 3). 
Pri odraslih je treba spodbujati notranje dejavnike motivacije za religiozno izobra-
ževanje. Za dosego cilja je nujno upoštevati posameznikovo prvotno znanje, ki ga 
želi postopoma nadgraditi in tako uresničevati svojo hojo za Kristusom. 

Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor je predložil pobudo za osebno rast in 
motivacijo izobraževanja odraslih, ki jo vidi v obliki kateheze odraslih: »Cilj kate-
hetskega pouka je, da bi bila v ljudeh z naukom razsvetljena vera res živa, zavestna 
in dejavna. Zato naj pazijo, da se bo katehetski pouk marljivo in skrbno podajal 
tako otrokom kot doraščajočim, mladini in tudi odraslim pri čemer lahko pomaga 
kateheza odraslih in notranje motivira odraslega pri njegovi osebni rasti.« (Š 14) 

Naš namen je dokazati, da odrasli ljudje danes hočejo religiozno izobraževanje, 
ki upošteva dejavnosti, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Notranja mo-
tiviranost za religiozno izobraževanje obogati življenje ljudi in jim omogoča druženje 
z Bogom. Jewel vidi in poudari temelj potrebe za religiozno izobraževanje odraslih 
na osebni veri, da živijo za nekoga, ki jih presega. Povezani hočejo biti z njim, vsak s 
svojo življenjsko zgodbo, in pridobiti modrost, ki jo lahko uporabijo danes in v pri-
hodnosti za reševanje osebnih zadev in pri pomoči drugim. Namen vprašalnika, ki 
smo ga razdelili v bibličnih skupinah, je bil, uvideti motivacijo odraslih za religiozno 
izobraževanje, kompetentnost, avtonomnost in povezanost udeležencev v skupini 
in njihovo zaupanje Bogu.

1. Motivacija v bibličnih skupinah

Motivacija odraslih za religiozno izobraževanje je navzoča tudi pri udeležencih 
v bibličnih skupinah. V raziskavi, ki smo jo izvedli v bibličnih skupinah, smo 

izpostavili naslednje hipoteze: 
1. Predvidevamo, da so potrebe po kompetentnosti, avtonomnosti in poveza-

nosti povzročile pri odraslih motivacijo za religiozno izobraževanje. Tako bomo 
potrdili teorijo samoodločenosti po Deciju, Ryanu, Connelu in Skinnerju.

2. Domnevamo, da udeleženci bibličnih skupin zaupajo v Boga in razmišljajo pozi-
tivno. Kljub temu ob morebitnem porazu v življenju niso vedno pripravljeni, da bi 
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se bolj potrudili. Zanima jih smisel njihovega bivanja in tako se odločijo za religi-
ozno izobraževanje, ki temelji na njihovi notranji motivaciji. To lahko nadgradijo 
tako, da »človek, ki se zaveda vrednosti lastnega bivanja, sprejme dano in ni oto-
pel za ustvarjalno napetost med smislom, ki ga daje trg, in tem, ki ga sam potre-
buje, bo odprt tudi za pomene, ki jim ne more biti sam izvor, ki so razodetje obli-
čja drugega in obličja Boga, ki so nekakšen nadpomen« (Vodičar 2009, 172).

3. Naša hipoteza je, da se udeleženci bolje počutijo v številčno manjših bibličnih 
skupinah, zaradi medsebojne povezanosti in zaradi učinkovitejšega dialoga; 
zagotavlja jim ga strokovno usposobljen voditelj, ki ustvari ozračje zaupanja. 
»Ko je ustvarjeno ozračje zaupanja in simpatije, se rodi dialog, ki postopoma 
in brez prisile sogovornika privede do globljih vsebin.« (PIP 57)

2. vzorec in potek raziskave

Raziskava je bila izvedena v bibličnih skupinah v župniji v Mariboru, na Ptuju 
in na Hajdini. V omenjenih župnijah se udeleženci bibličnih skupin srečujejo 

enkrat na mesec. Nekateri so redni obiskovalci srečanj, drugi pa se jih udeležuje-
jo občasno. Skupine delujejo od tri do štiri leta. Pomenijo specifičen vzorec biblič-
nih skupin v Sloveniji. Pomagali smo si tudi z obstoječimi internetnimi viri.

Vprašalnik je izpolnilo v decembru 2012 in v januarju 2013 petdeset odraslih 
oseb. Povprečna starost udeležencev v navedenih bibličnih skupinah je petdeset 
let, v razponu od trideset do oseminšestdeset let. 

Udeležencem navedenih bibličnih skupin smo razdelili vprašalnik, ki je vseboval 
osem vprašanj, od katerih se štiri vprašanja členijo na podvprašanja. Vprašalnik 
je razdeljen na sklope, ki obravnavajo spodbudo za obisk biblične skupine (razmi-
šljate pozitivno; spoštujete samega sebe in verjamete vase; vam poraz daje inspi-
racijo za večji trud; zaupate v Boga), doživljanje ob obisku skupine, odločitev za 
obisk skupine (želja po osebni rasti; iskanje smisla življenja in nehanja; želja po 
medsebojnem druženju; lažje premagovanje težav; želja po dobri poučenosti), 
številčna velikost biblične skupine, ali voditelj skupine dodatno motivira za religi-
ozno izobraževanje (z dialogom, z zgledom, z izvirno metodo), kaj vas je nagovo-
rilo za obisk skupine. 

Komentarji so bili možni pri naslednjih vprašanjih: Kaj vas je nagovorilo za obisk 
biblične skupine?, Kaj doživljate ob obisku biblične skupine?, Ali vam ustreza ve-
likost biblične skupine, glede na število članov? Vsi udeleženci so zapisali kratke 
komentarje s po eno do tremi povedmi. Po izpolnitvi vprašalnika so lahko tudi 
ustno dodali komentar na celoten vprašalnik. 

Glede na odgovore v vprašalnikih bomo lahko potrdili ali ovrgli svoje hipoteze 
o motivaciji odraslih za religiozno izobraževanje v bibličnih skupinah. Hipoteze 
bomo potrdili, če bosta dve tretjini vseh udeležencev odgovorili pritrdilno na iz-
postavljene hipoteze. V nasprotnem primeru jih bomo ovrgli.
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3.  Religiozno izobraževanje 

Voditeljica biblične skupine v Mariboru je povedala: »Srečanja ob božji besedi 
so smerokaz in spremljevalec na moji poti, so sooblikovalec življenja. Pogled 

na življenje skozi Besedo je oplemeniten z ljubeznijo, močjo, upanjem, tolažbo, 
pogumom. Biti skupaj z brati in sestrami … Čutim, da smo si blizu in da vidimo drug 
v drugem dobrega človeka. To je prijeten občutek pripadnosti naši skupini, pomoč 
v osebnostnem zorenju. Prebiranje Besede same pa je vedno znova odkrivanje 
Gospodove milosti, je stalnica, brez katere se človek popolnoma izgubi.« Iz tega 
je razvidno, da odrasli zadovoljujejo potrebo po kompetentnosti, ko pridobivajo 
znanje in izkušnje in skušajo tako živeti v vsakdanjem življenju. Spoznanja in izku-
šnje delijo v skupini drug z drugim in osebnostno rastejo. Tako zadovoljujejo po-
trebo po povezanosti. S svobodno voljo so se samostojno odločili, da prisluhnejo 
razlagi Svetega pisma. Članica biblične skupine na Ptuju je zapisala: »Ponudila se 
je priložnost, da prisluhnem razlagi Svetega pisma, ki je knjiga vseh knjig.« 

V omenjeni raziskavi je 80 % udeležencev začelo razmišljati pozitivno in so za-
čeli spoštovati samega sebe in verjeti vase. Poraz daje inspiracijo za večji trud 70 
% udeležencev navedenih bibličnih skupin. S svojim obiskovanjem so udeleženci 
izkazali zaupanje Bogu, začutili božjo bližino in osebno zadovoljstvo. Anica iz žu-
pnije Ljubljana Vič pričuje: »Meni osebno skupina veliko pomeni, ker se med seboj 
bogatimo vsak s svojim pogledom oziroma besedami, ob prebranem odlomku iz 
Svetega pisma. /…/ Ob božji besedi molim in se trudim vsaj delno udejanjiti v 
vsakdanjem življenju. V tej skupini se počutim dobro, ker smo vsi potrebni pogla-
bljanja, znanja in spreobrnjenja, da bomo hodili po pravi poti za Jezusom.« Iz tega 
je razvidno, da odrasli želijo takšno katehezo, da zadeva vprašanja odraslih in stva-
ri, ki se jim dogajajo v vsakdanjem življenju.

  Udeleženec biblične skupine iz Maribora je v vprašalniku odgovoril, da sta ga 
za obisk biblične skupine nagovorili branje in poglabljanje božje besede, pa tudi 
druženje s prijatelji. Z obiskovanjem biblične skupine zadovoljuje potrebo po av-
tonomnosti, ko se bogati s skupno molitvijo in z deljenjem božje besede. Potrebo 
po povezanosti je izkazalo 95 % udeležencev. Molitev, branje in razlaga Svetega 
pisma so jim omogočili, da so zadovoljevali religiozne potrebe. Udeleženec biblič-
ne skupine na Hajdini je zapisal: »Naučim se nekaj novega, odprejo se novi pogle-
di, spoznanja za življenje.« Tudi biblična skupina v župniji Vrhnika se srečuje ob 
branju bibličnega besedila, ki ga z duhovnikovo pomočjo poskušajo čimbolj dou-
meti in povezati z življenjem. V polnosti poskušajo dojemati bistvo evangelija in 
uravnavati svoje življenje. Vidijo, kako jih skupna razmišljanja povezujejo in opo-
gumljajo za naprej. Globlje lahko začutijo pomen in bistvo svetopisemskih odlom-
kov. Božja beseda spreminja njihovo mišljenje in ravnanje. Odprti so za vse, ki 
želijo poglabljati znanje in sporočilo Svetega pisma. Odrasli imajo notranjo potre-
bo po religioznem izobraževanju in se sprašujejo o človekovem smislu življenja in 
nehanja. S svobodno voljo in z ljubeznijo se odločijo za religiozno izobraževanje. 

Član biblične skupine na Ptuju je svoje doživljanje ob obisku skupine izrazil ta-
kole: »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« 
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Danes odrasli potrebujejo poglobitev in utrditev osebne vere. K temu jih vodi no-
tranja motivacija. Z osebno religiozno vero imajo upanje v osebnega Boga, to pa 
je močnejše kakor smrt in sega onkraj nje (Jewell 2004, 27–41). To nam pokaže 
Prvo Janezovo pismo, v katerem je tisti, ki nas presega, »Bog, ki je ljubezen, zato 
tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v njem« (1 Jn 4,16). Da prepoznajo 
ljubezen, ki jo izkazuje Bog, omogoča udeležencem bibličnih skupin religiozno iz-
obraževanje. V raziskavi so vsi udeleženci odgovorili, da z religioznim izobraževa-
njem zadovoljujejo svoje potrebe in hkrati osebnostno rastejo.

Odrasli ljudje iščejo smisel življenja, zorijo, osebnostno rastejo in v življenju 
iščejo pravo pot. »Vera ostaja pot. Dokler živimo, smo na poti, zato je tudi neneh-
no ogrožena. In zelo dobro je tudi, da ne postane ideologija, s katero bi bilo mo-
goče manipulirati; da ne otrdi in mi prepreči možnost mišljenja in tudi trpljenja z 
iščočim, dvomečim bratom. Vera lahko zori samo tako, da v vseh stopnjah življenja 
na novo kljubuje pritiskom in moči nevere, da slednjo prestopi, da si vedno znova 
utira pot.« (Ratzinger 2003, 24) To nam pove tudi raziskava Aufbruch 2007, ki je 
pokazala, da v Sloveniji pripada Cerkvi več ljudi, kakor jih veruje v Boga. Dobri dve 
tretjini Slovencev se izjavljata za katoličane, v Boga jih veruje le dobra polovica 
(55,18 %), slabih 40 % jih veruje v Jezusa Kristusa, božjega Sina in Odrešenika, v 
vstajenje mrtvih pa slaba tretjina (29,71 %). Raziskava je zajela katoličane v Slo-
veniji, a to ni primerljivo z raziskavo bibličnih skupin. Udeleženci bibličnih skupin 
imajo celovito vero, hodijo za Kristusom in se ravnajo po božji volji, ki je zapisana 
v Svetem pismu. Pri navedenih bibličnih skupinah, v katerih smo izvedli raziskavo, 
so vsi udeleženci raziskave izrazili željo po religioznem izobraževanju na podlagi 
pričevanja in dialoga. Vzpostavijo osebni stik z Jezusom tako, da v skupini molijo, 
se pogovarjajo z Bogom, mu zaupajo in tako gredo laže skozi življenje. 

Po opravljeni raziskavi v omenjenih skupinah se je večina udeležencev izrekla 
za velikost biblične skupine, v kateri naj bi bilo do 15 članov. Tako odrasli lahko 
poskrbijo za svoj osebni razvoj, krepijo osebno vero in dobre odnose. V današnji 
družbi so navzoče potrebe odraslih za religiozno izobraževanje v manjših skupinah, 
v katerih lahko odrasli kvalitetno zadovoljujejo svoje potrebe in čutijo skupinsko 
pripadnost.

4. voditelji bibličnih skupin

Pri doseganju ciljev za religiozno izobraževanje odraslih pomagajo strokovno 
usposobljeni voditelji. »Katehet je v bistvu posrednik, ki omogoča komunika-

cijo med ljudmi in božjo skrivnostjo, med posameznimi subjekti in s skupnostjo.« 
(SPK 156) Kateheti s svojim vsakdanjim življenjem kažejo odraslim – s svojimi de-
janji in z odnosom – vse to, kar govorijo. 

Vero v Boga kateheti pokažejo: odrasli dobijo občutek, da pričujejo resnico, ki 
je dejansko del njih. Odrasle poskušajo obogatiti z vero, za katero živijo. Nagovar-
jajo in pomagajo pri zadovoljitvi potreb za religiozno izobraževanje. Pri tem upo-
rabljajo znanje iz katehetskih vsebin in metodologijo kateheze, vendar pa to pri-
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lagodijo življenjskim razmeram v današnjem času. Odrasle naj bi spodbujali k svo-
bodni odločitvi za rast v veri. Kateheti poskušajo povezati življenje iz vere z vsako-
dnevnim življenjem v družinah, v podjetjih, na podeželju in v urbanih središčih. 

V raziskavi je 90 % udeležencev omenjenih bibličnih skupin izjavilo, da jih vodi-
telj s svojim zgledom motivira za religiozno izobraževanje. S katehetovo razlago 
religioznih vsebin in z izvirnimi metodami lahko odrasli zadovoljujejo svoje potre-
be za religiozno izobraževanje. 

Kateheti imajo za religiozno izobraževanje odraslih ustvarjalno vlogo. Odraslim 
poskušajo posredovati vero in jih religiozno izobraževati, kljub temu da je vero 
težko razložiti. »Vera v Boga in njegovega Sina Jezusa Kristusa ne dobiva več raci-
onalne podpore, čeprav se na drugi strani kaže, da ljudje verujejo in dajejo velik 
pomen mnogim neracionalnim stvarem, kot so ljubezen, simboli, lepota, in estet-
skim občutkom. To je lahko pot, ki pelje k razumevanju in priznavanju resničnosti, 
ki nima realne materialne osnove, vendar vanjo človek verjame, jo priznava in 
sprejema. Je pot k veri v Boga, kjer si krščansko učenje vendarle mora prizadeva-
ti, da naredi vero razumljivo.« (Zorec 2008, 269) Pri religioznem izobraževanju 
kateheti prvenstveno uporabljajo v skupinah odraslih pot od nagovora k pogovo-
ru. To je srečanje z božjo besedo v osebnem izkustvu, ko besedilo nagovori vsa-
kega odraslega posebej in mu tudi v različnem časovnem obdobju spregovori po 
svoje. Odraslemu je ponujena možnost bivanja, kakor ga ponuja besedilo in ga 
lahko uporabi v vsakdanjem življenju. Pokaže se, da je »božja beseda živa in de-
javna …« (Heb 4,12). 

V raziskavi navedenih bibličnih skupin je 87 % udeležencev odgovorilo, da jih 
voditelj skupine z dialogom dodatno motivira za religiozno izobraževanje. »Komu-
niciranje, vodenje in motiviranje so pri delu s skupino organsko prepletena in so-
odvisna. /…/ Dobro se je zavedati, da z izbiro posameznega načina komuniciranja 
in s prizadevanjem za dobro ozračje v skupini ter z izbranim stilom vodenja tudi 
neposredno vplivamo na motivacijo posameznikov za delo, delitev izkušenj, pri-
dobivanje znanja, delitev vrednot.« (Kalin 2005, 51) 

5. Sklep
Na naše tri hipoteze smo dobili naslednje odgovore: 

1. Potrjeno je bilo, da potrebe po kompetentnosti, po avtonomiji in po povezano-
sti povzročijo pri odraslih motivacijo za religiozno izobraževanje. Udeleženci v 
navedenih bibličnih skupinah so se s svobodno voljo odločili za obiskovanje sku-
pine. Tako lahko prisluhnejo razlagi Svetega pisma in poglabljajo božjo besedo. 
Bogatijo se s skupno molitvijo in z deljenjem božje besede. Medsebojno so po-
vezani ob branju knjige vseh knjig. 

2. Po pričakovanju člani bibličnih skupin izkazujejo zaupanje Bogu, čutijo božjo bli-
žino in osebno zadovoljstvo. Moč vere jim daje vero vase, spoštovanje samega 
sebe in pozitivno razmišljanje. Hočejo versko zoreti. Iščejo smisel življenja, oseb-
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nostno rastejo in iščejo pravo pot. Potrjeno pa ni bilo, da se ob morebitnem po-
razu v življenju niso pripravljeni bolj potruditi.

3. Udeleženci se bolje počutijo v številčno manjših bibličnih skupinah. V omenjenih 
bibličnih skupinah udeleženci pridobivajo religiozno znanje in uresničujejo svoja 
hrepenenja s pomočjo strokovno usposobljenega voditelja, ki ustvari ozračje 
zaupanja. Hočejo religiozno izobraževanje na podlagi dialoga in pričevanja. 

Smernice za vodenje dela z odraslimi na področju verskega izobraževanja, ki jih 
lahko predložimo po raziskavi in po Shinnu, so naslednje:
1. Voditelj si mora prizadevati za ozračje, v katerem bodo udeleženci razmišljali 

pozitivno, kajti moč vere se bo pokazala in začela delovati takrat, ko bo duh ude-
ležencev očiščen negativnih misli.

2. Skupina mora biti prostor spoštovanja samega sebe, verjetja vase in občutka 
pomembnosti.

3. Delati je treba na pozabljanju neuspehov in na razumevanju poraza kot nečesa 
začasnega, ki daje inspiracijo za večji trud in prepričanje za nov uspeh.

4. Skupina mora krepiti zaupanje v Boga, kajti z njim imajo vse, kar je v njihovem 
dosegu (Shinn 2003, 174−5). Zato odrasli najprej potrebujejo za dejavno vero in 
za osebno rast – pripravo duha.

Po raziskavi in po smernicah cerkvenih dokumentov je biblična skupina pot do 
verskega dela z odraslimi (Š 14; Sklepni dokument plenarnega zbora Cerkve na 
Slovenskem 355; PIP 57; SPK 156). Udeleženci bibličnih skupin bi bili pripravljeni 
vložiti še več truda, ko bi se skupina srečevala pogosteje, vsaj dvakrat na mesec. 
Interpretacija evangelijev in življenjska izkušnja posameznih udeležencev bibličnih 
skupin sta spodbuda v hoji za Kristusom v vsakdanjem življenju; to skušajo uresni-
čevati. Udeleženci skupin s svojo odprtostjo vabijo svoje bližnje, prijatelje in znan-
ce k srečanjem biblične skupine, v kateri poglabljajo svojo vero.

Kratice
 PIP – Pridite in poglejte: Slovenski pastoralni načrt; Krovni dokument. 2012.
 SPK – Kongregacija za duhovščino. 1998.
 Š – Odlok o pastirski službi škofov v Cerkvi. 
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