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Beseda o Besedi
Popoldne s cerkvenimi očeti
Inštitut za patristične študije naše fakultete, ki si je v letu 2007 po sv.
Viktorinu Ptujskem privzel ime VICTORINIANUM, je ob letu Svetega
pisma pripravil kratko, a intenzivno študijsko srečanje o cerkvenih očetih.
V veliki predavalnici Teološke fakultete je tako 23. maja 2007 potekalo
študijsko popoldne z naslovom Beseda o Besedi, kjer je sedem sodelavcev Victorinianuma na poljudno-znanstven način predstavilo izsledke
svojega raziskovanja v zvezi s patristično eksegezo.
Podpisani sem prikazal odnos cerkvenih očetov do Stare zaveze, saj
je prav doba cerkvenih očetov z njihovimi odločilnimi posegi omogočila
sprejetje Stare zaveze v nastajajoče krščanstvo. Mag. Gregor Lavrinec je
predstavil različni metodi eksegeze (nasprotni in dopolnjujoči obenem),
ki sta se oblikovali v Aleksandriji in iz Antiohiji. Dr. Dina D’Elia SL je
na primeru alegorične razlage Cirila Aleksandrijskega, s katero se je lotil
podobe žlahtne in divje oljke, prikazala odgovornost vere v Aleksandriji. Doktorand klasične filologije David Movrin je ob analizi Atanazijevega Življenja sv. Antona pokazal na svetopisemsko ozadje svetniških življenjepisov, saj je Anton Puščavnik prikazan kot novi Mojzes in novi
Elija. Mag. Jasna Hrovat je s primeri predstavila evangeljskost izrekov
puščavskih mater, ki v zbirki apoftegem sploh ne zaostajajo za puščavskimi očeti. Mag. Matej Pavlič je podrobno analiziral socialna vprašanja, ki
so se porodila Ambroziju Milanskemu, ko je razlagal zgodbo o Nabotovem vinogradu in se zgrozil: “Vsak dan pobijejo kakšnega Nabota”. Zadnji je nastopil študent filozofije Tadej Rifel, ki je vzel pod drobnogled
Avguštinovo teoretično in praktično razpravljanje o eksegezi v delu De
doctrina christiana.
Dobro obiskano študijsko dogajanje – navzočih je bilo okrog 60 poslušalcev - se je zaključilo v štirih delavnicah, kjer so se udeleženci pod
vodstvom predavateljev še pobliže seznanili s samimi patrističnimi besedili in ob njih vstopili v medsebojni pogovor in prebiranje Svetega pisma.
Tako je inštitut Victorinianum spolnil del svojega poslanstva, ki je tudi
v tem, da popularizira poznavanje misli in del cerkvenih očetov.
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