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Brigita Korošec, ki je končala univerzitetni teološki študij na oddelku Teološke
fakultete Univerze v Ljubljani v Mariboru, se je ob vpisu na doktorski študij odločila raziskovati širša ozadja verskega izobraževanja odraslih, s poudarkom na razumevanju motivacije za to. Junija 2013 je oddala dispozicijo, v kateri je zastavila
temeljne poteze raziskovanja v svoji doktorski nalogi. Pod naslovom Potreba odraslih po religioznem izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor je dokončno oblikovala polje raziskovanja: želela je združiti teoretični vidik in
praktično razsežnost andragoškega dela na religioznem področju; to ji je v tezi tudi
uspelo. Dela se je lotila tako s teoretičnega kakor s praktičnega raziskovalnega vidika. Doktorska naloga prinaša prvi obširnejši in raziskovalno oblikovani pregled
razvoja in dela bibličnih skupin pri nas v zadnjih desetletjih. Prav tako je vsaj delno
predstavljen začetek te pastoralno-izobraževalne dejavnosti pri nas.
V prvem poglavju predstavi avtorica teoretični pregled raznih teorij, ki govorijo
o potrebah odraslih po religioznem izobraževanju v pluralni družbi. Izhaja iz teološkega izhodišča, da potrebo odraslih po religioznem izobraževanju predpostavlja
na podlagi razodetja drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. Pri tem opiše, kako
odrasli skušajo zadovoljiti potrebo po religioznem izobraževanju z različnimi oblikami. Predstavi razne teorije o zadovoljitvi naših potreb, osredotoči pa se predvsem na tiste, ki govorijo o tem, kako lahko zadovoljimo naše duhovne potrebe.
Med duhovne potrebe sodi samoodločenost po Deciju in Ryanu, ki prikažeta našo
motivacijo v povezavi s potrebo po kompetentnosti, po avtonomnosti in po povezanosti. Z Glasserjevo teorijo izbire poveže avtorica teorijo E. Fromma z ozadjem
želje o samouresničitvi, tudi v zvezi s teorijo potreb po Maslowu. Potreba po izobraževanju vključuje temeljno potrebo po odnosu, kakor je še posebno vredno
omeniti pri razumevanju udeležencev bibličnih skupin; to poveže z relacijsko paradigmo. Ker govorimo o religioznem izobraževanju, opredeli religiozno izkustvo
in ga umesti v kontekst izobraževanja. Pri tem si pomaga z Winnicottom, z Meissnerjem in z Mitchellom. Kljub obširnemu teoretskemu ozadju je končna ugotovitev, da je pri tej potrebi odraslih pomemben temeljni preplet raznih potreb, ki
odsevajo v odločitvi posameznika za sodelovanje pri biblični skupini.
V drugem poglavju se nadaljuje antropološko-psihološko utemeljevanje potreb
po religijskem izobraževanju. To umesti avtorica v teorijo psihosocialnega razvoja
pri Eriksonu in jo poveže s pojmovanjem stopenj verovanja in s tem tudi rasti v
veri pri Fowlerju. Spoznanje o motivacijski teoriji, ki ga je predložil Frankl z utemeljitvijo človekove rasti v iskanju volje do smisla in nadsmisla, na novo umesti
tudi Maslowa in njegovo razumevanje osebne rasti. Jungova analitična psihologija ponudi analitično razumevanje religiozne potrebe, ko Tillichovo pojmovanje
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vere kot popolne predaje posameznikovega življenja Bogu poveže antropološko-psihološke razsežnosti pri osebni rasti v veri s teološkimi, to pa omogoči nadaljnje
katehetsko-pastoralno raziskovanje zastavljene teme.
Tillichova teološka antropologija v tretjem poglavju vodi k raziskovanju širšega
verskega doživljanja človeka s prepričanjem, da se notranja motivacija odraslega
človeka po religioznem izobraževanju kaže v odločitvi za osebno hojo za Kristusom.
Kljub tej milostni poklicanosti, ki jo opredeli kot notranjo motivacijo za rast v veri,
pa je lahko navzoča tudi zunanja motivacija, ko govorimo o konkretni biblični skupini.
V četrtem poglavju je raziskovanje usmerjeno na cerkvene dokumente, ki govorijo o katehezi odraslih. Avtorico zanimajo dokumenti, ki dajejo smernice za
religiozno izobraževanje odraslih, kakor so: Sklepni dokument Plenarnega zbora
Cerkve na Slovenskem, Katekizem katoliške Cerkve, Splošni pravilnik za katehezo,
Pridite in poglejte. Pri krovnem dokumentu Pridite in poglejte se osredotoči na
iskanje navzočnosti zavedanja, da je treba računati na motivacijo za osebno versko
rast, ko govorimo o pripravi izobraževanj. Prav tako sta ob preučevanju in branju
dokumenta ter ob navodilih in priporočilih za pisanje pastoralnih načrtov po župnijah za katehezo živo navzoči zavest in uporaba motivacijskih orodij. Še posebej
je avtorica pozorna na to, v kolikšni meri so dokumenti aktualni za sodobnega
človeka, za zadovoljitev njegovih potreb po religioznem izobraževanju, pa tudi na
vlogo cerkvenega učiteljstva pri samem razvoju tega izobraževanja pri nas.
Sodobni človek je danes močno vpet v proces sekularizacije. Tako v petem poglavju začne z domnevo, da kateheza odraslih tudi v sodobnem svetu že sama po
sebi vpliva na potrebe odraslih po religioznem izobraževanju in jih spodbuja k notranji motivaciji za rast v veri. Ob predstavitvi samega pojma ugotavlja, da sekularizacija odraslemu človeku ne daje odgovorov na vsa zastavljena vprašanja glede temeljev njegove eksistence in smisla, zato sklepa, da je poglabljanje verskega
znanja želja odraslih tudi v današnjem času, še posebno ker temu nenaklonjeno
okolje že samo po sebi kliče po utrjevanju vere. Cilj tega raziskovanja ni zgolj teoretično razumevanje, ampak kako ugotoviti, v kolikšni meri ta fenomen prinaša
prenovo cerkvene skupnosti in v kolikšni meri versko izobraženi laiki plodovito
lahko sodelujejo v cerkvenih službah, zlasti pri katehezi. Kljub temu da je v današnji družbi sekularizacija dejavnik, ki človeka oddaljuje od motivacije za religiozno
izobraževanje, je to lahko dobro izhodišče za rast občestva in posameznika v njem.
Hkrati ko ugotavlja, da sekularizacija negativno vpliva na motiviranost človeka za
religiozno izobraževanje, sklene, da lahko kateheza ob prebujanju notranje motivacije in z božjo milostjo in ob katehetovem zgledu odraslemu človeku pomaga
pri vključevanju življenjskih izkušenj v religiozno razumevanje samega sebe.
V šestem poglavju predstavi avtorica biblične skupine, njihovo zgodovino, metodološko-didaktične pristope in njihovo pastoralno vlogo. Zanima jo postavitev
bibličnih skupin v zgodovinsko-kulturne, pastoralno-teološke in bibličnostrokovne
okvire. Pri metodološko-didaktičnih pristopih predloži programe in metode, ki jih
uporabljamo doma in v svetu. Voditelji bibličnih skupin so tisti, ki dodatno moti-
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virajo udeležence bibličnih skupin, enako tudi Slovenski katehetski urad in Slovensko biblično gibanje. Spet se kaže preplet različnih dejavnikov tako za nastanek in
razvoj kakor za samo delovanje bibličnih skupin. Ugotavlja, da je veliko odvisno
od voditeljev, saj ti privabijo in hkrati ohranijo člane bibličnih skupin, prav tako pa
od same duhovno-teološke razsežnosti dela, ki dolgoročno daje pravo motivacijo
za osebni verski razvoj odraslega. Dragocene so tudi priloge, ki vsebujejo intervjuje z začetniki bibličnih skupin pri nas, saj s praktičnega vidika kažejo na celotno
prepletenost teološko-antropološkega ozadja za začetek te pastorale in kateheze
za odrasle.
V naslednjem poglavju predstavi avtorica empirični del raziskave o religioznem
izobraževanju v pluralni družbi v Nadškofiji Maribor. Primarni namen je: ugotoviti, ali odrasli ljudje tudi danes hočejo religiozno izobraževanje. Pri tem sledimo
vprašanju, ali takšno izobraževanje upošteva dejavnosti, s katerimi se srečujejo ti
ljudje v vsakdanjem življenju. Za raziskavo si je vzela tezo, da notranja motiviranost
za religiozno izobraževanje, ki vodi k vključitvi v biblično skupino, obogati življenje
ljudi in jim omogoči druženje z Bogom. Po raziskavi, ki je vključevala več kakor
dvesto petdeset posameznikov iz različnih bibličnih skupin po nadškofiji, ugotavlja:
»V bibličnih skupinah odraslih, na katere smo se osredotočili v naši raziskavi, odkrivajo smisel življenja oziroma odkrivajo smisel Boga, ko se seznanjajo z evangelijem. Pomembna se jim zdi izkušnja na njihovi poti vere, ki jim skupaj z religioznim
izobraževanjem pomaga k njihovemu poglabljanju v veri in osebni rasti. Začutijo
potrebo po občestvu in so motivirani za aktivno delovanje v župniji in v širšem
cerkvenem občestvu.« (236)
Avtorica je ob številnih teoretičnih opredelitvah motivacije, v katerih je to sorazmerno jasno predstavljeno, ugotovila, da je pri praktičnem delu s samimi skupinami to teže raziskovati in s tem tudi utemeljiti, a kljub temu lahko rečemo, da
je nalogi uspelo odpreti nove možnosti iskanja pobud za katehetsko delo z odraslimi. Ob tem se je še kako pokazalo, da je dobra podkovanost v teoretičnem ozadju pedagoško-katehetskega dela dobra podlaga za razumevanje in ustvarjalno reševanje konkretnih problemov motiviranja za versko izobraževanje odraslih. Delo
se odlikuje tudi s širokim izborom referenc. Zagotovo bi tematika lahko ponudila
širši okvir raziskovanja kakor le Nadškofijo Maribor in bolj jasno opredelitev na
področju pastoralnega dela, a je že v obstoječih mejah dovolj teološko in antropološko utemeljena, da omogoča nadaljnje raziskovanje in predvsem razvoj andragoško-katehetskega dela.
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