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Tadej Stegu
Pandemija in oznanilo kerigme
The Pandemic and the Proclamation of the Kerygma

Povzetek: Pandemija COVID-19 razkriva veliko krhkost družbe in posameznikov, ki 
se nepričakovano znajdejo v neznani situaciji. V tej jim negativne novice, ki jih 
posredujejo mediji, povzročajo še večji strah. Posamezniku so lahko v takšnih 
razmerah v oporo različni dejavniki, ki vplivajo na krepitev njegove psihološke 
trdnosti in rezilientnosti. Prispevek raziskuje sodobne usmeritve kateheze v 
Katoliški Cerkvi; pri tem posebej osvetljuje kerigmatično katehezo, ki je usmer-
jena k poglabljanju osebne vere kot odnosa – kar verujočemu daje življenjsko 
trdnost tudi v času negotovosti ali stiske, ki zadene posameznika ali skupnost. 
Kerigmatično razsežnost kateheze kot eno najbolj pomembnih razsežnosti po-
udarja tudi novi „Pravilnik za katehezo“, ki postavlja glavne usmeritve kateheze 
v prihodnjih letih. 

Ključne besede: Pandemija, kerigma, kerigmatična kateheza, rezilientnost, Pravilnik 
za katehezo

Abstract: The COVID-19 pandemic has revealed a great vulnerability of society 
and individuals who had been caught by it. The fear caused by this crisis is often 
augmented by the mass media spreading negative reports. However, even in 
such situations both individuals and communities can find faith related psycho-
logical support and resilience. The paper explores the modern trends of cate-
chesis in the Catholic Church, with a special emphasis on the kerygmatic cate-
chesis. This aims at deepening personal faith as a relationship, which gives the 
believer stability even in times of uncertainty or distress. The kerygmatic di-
mension of catechesis is also emphasized in the new „Directory for Catechesis“ 
which set out the main directions of catechesis in the coming years.

Keywords: pandemic, kerygma, kerygmatic catechesis, fortitude, Directory for Ca-
techesis
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1. Uvod
V mesecih ukrepov za zajezitev pandemije COVID-19 se je človeštvo znašlo v oko-
liščinah, ki so nepričakovano razkrile veliko krhkost tako družbe kot tudi posame-
znikov. Po le nekaj dneh zajezitvenih ukrepov, ki so nekatere dejavnosti in socialne 
odnose radikalno omejili, so bili odzivi in stiska nekaterih posameznikov nesoraz-
merno burni in obupani. Obenem pa je bilo pri posameznikih in skupinah mogoče 
zaznati tudi bolj uravnovešene odzive, kar že samo vzbuja vpraševanje, kaj odziv 
posameznika ali skupine na določeno krizno dogajanje pogojuje in kaj nanj vpliva. 
Psihološki vidiki človekove rezilientnosti so sicer raziskani razmeroma dobro, manj 
raziskan pa je neposreden vpliv človekove vernosti na njegovo rezilientnost. Ven-
darle pa odzivi nekaterih posameznikov ali skupin v mesecih ukrepov za zajezitev 
pandemije COVID-19 kažejo na globoko povezavo med vernostjo in zmožnostjo 
posameznika ali skupine za soočanje s kriznimi situacijami, kar so predhodno na-
kazovale tudi nekatere raziskave. V izrazito kriznih situacijah, v katerih se znajde 
družba ali posameznik, je odziv globoko verujočega posameznika po večini pred-
vidljiv – kaže na veliko rezilientnost, ki jo skupnosti ali posamezniku daje osebna 
vera. V prispevku iščemo glavne elemente kateheze, ki posamezniku daje globljo 
trdnost in mu pomaga, da v kriznih časih v veri najde oporo in gotovost. Raziskali 
bomo, kako se v zadnjih letih usmeritev kateheze v Katoliški Cerkvi radikalno pre-
usmerja od katekizemskega pristopa h kerigmatični katehezi in kateri so temeljni 
poudarki kerigmatične kateheze, za katere menimo, da vodijo k poglobitvi posa-
meznikove osebne vere – posledično pa tudi njegove odpornosti v nepričakovanih 
življenjskih situacijah, ki človeka brez globokega verskega življenja navadno zlahka 
pahnejo v življenjsko krizo in obup. 

2. Pandemija kot čas preverjanja smisla in odnosov
V obdobju pandemične krize je že občasno spremljanje medijev pokazalo prese-
netljiv odziv na ukrepe za zajezitev širjenja COVID-19 pri nekaterih posameznikih 
– apokaliptične izjave o doživljanju tega obdobja, konec marca 2020 objavljene v 
Sobotni prilogi Dela, zelo nazorno prikazujejo izrazit strah, gnus in malodušje, ki 
so ga ljudje javno izražali že po nekaj dneh izrednih razmer. »Človeška vrsta je bol-
na. Virus jo bo uničil ali ozdravil,« pravi nemški pisatelj in scenarist. »Vem, da nič 
več ne bo tako, kot je bilo doslej. Vse nas bo bolj strah. Tako krhki smo, goli. Gola 
masa, in ne več bogovi, kot se nam je dozdevalo še pred mesecem dni,« priznava 
Cristina Battocletti, italijanska pisateljica in urednica. Znani italijanski biolog, pri-
matolog in profesor, ki dela v New Yorku, pa: »Z družino sem zaprt v našem nju-
jorškem stanovanju, postajam nor. Tolažim se, da je za zdaj vse naše trpljenje zre-
ducirano na dretje enega na drugega.« (Maličev 2020, 4–7) »COVID-19 je svet 
vrgel s tečajev in marsikomu zamajal filozofijo in vero, zameglil ali pa, nasprotno, 
zbistril pogled nase, na bližnje, na vse, kar človek v življenju je, kar si nikoli ni upal 
biti, kar počne ali česar si nikdar ni upal početi.« (Malovrh 2020, 1) Mediji, ki se 
jim tovrstna eksistencialna vprašanja običajno ne zdijo vredna omembe, so na 
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naslovnicah povzemali mnenja in strahove psihiatrov, da bo po koncu epidemije 
razpadlo mnogo več prijateljstev in partnerstev, kot jih sicer. Noben človek pa ni 
otok in ne (z)more živeti sam, ampak potrebuje odnos z drugim, skupnost, bližino. 
»Dlje ko smo bili izolirani, bolj ko je bila ta izolacija stroga, močnejša je želja po 
tem, da bomo spet skupaj,« ugotavlja psihiater Vladimir Milošević (Milek 2020, 
5). »V karanteni je bilo dovolj časa za obračun s seboj, za bilanco življenja: Sem bil 
ljubljen? Sem dovolj ljubil? Sem srečen? Sem v življenju tudi osrečeval? Sem mor-
da preveč sebičen? Koliko pohlepa je zaznamovalo moj mali svet, nakopičen z 
nepotrebnimi rečmi vse naokrog?« (Malovrh 2020) Pandemijo COVID-19 so ne-
kateri prepoznavali kot »črno luknjo smisla« (Kravanja 2020) in ugotavljali, da bo 
po njej vse – tudi odnose in vrednote – treba postaviti povsem na novo. Postala 
je kairos, v katerem človek vstopa v resnico o sebi: »Trenutek, ko se človeško bitje 
počuti natanko tako majhno, kot je v resnici.« (Bakovič 2020, 14)

Relativno majhna stvar, kot je mogoča okužba z virusom, ki se za večino ne zdi 
bistveno hujša od gripe ali celo navadnega prehlada, je pri mnogih sprožila pre-
trese, ki kažejo na pomanjkanje rezilientnosti in razkrivajo izrazito krhkost njihove 
osnovne življenjske osmislitve in odnosov. 

3. Rezilientnost, smisel in duhovnost
Med prvim valom pandemije in neposredno po njem je bilo mogoče tudi v različ-
nih medijih spremljati izkušnje posameznikov in družin, ki so isto obdobje doži-
vljali ne tragično, temveč kot čas, ko so bili kljub preizkušnji zadovoljni. »Dobra 
stran tega časa je bila, da smo spoznavali drug drugega v svojih obveznostih, otro-
ci so dejansko videli, kaj dela mož v službi, drug drugemu smo se morali prilaga-
jati, se naučiti med seboj dogovarjati, kdo bo kdaj uporabljal računalnik, načrto-
vati svoje delo, reševati konflikte, ki so nastali med nami, in podobno,« pravi ka-
tehistinja, žena in mati štirih otrok (Jeretina 2020, 18). »Osebno sem se počutil 
odlično,« pravi duhovnik, ki je v času lockdowna sv. mašo prenašal po Facebooku, 
stike z verniki pa ohranjal po telefonu in Messengerju (Perše 2020, 29). Duhovnik, 
ki je prebolel okužbo in ob tem veliko pretrpel, celo trdi, da je za to izkušnjo hva-
ležen (Bitno.net 2020). Zastavlja se torej vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na to, 
da nekdo objektivno podobno situacijo doživlja kot tragično in ga preskušnja stre, 
medtem ko jo drugi doživlja kot nekaj koristnega in je za isto ali objektivno gleda-
no še težjo preizkušnjo celo hvaležen. 

Psihološko gledano lahko rezilientnost, prožnost ali odpornost v časih preizku-
šenj opredelimo na več načinov (Fletcher in Sarkar 2013). Nekateri avtorji izpo-
stavljajo zaščitne dejavnike, ki preoblikujejo, blažijo ali spreminjajo odziv na ne-
varnost iz okolja, ki grozi z negativnim izidom (Rutter 1987, 316), proces uspešne 
prilagoditve kljub ogrožajočim okoliščinam (Masten, Best in Garmezy 1990, 426), 
dinamičen proces, ki vključuje pozitivno prilagajanje v precejšnji stiski (Luthar, Ci-
cchetti in Becker 2000, 543). Avtorji se večinoma strinjajo, da gre za sposobnost 
posameznika, da je kos pomembni spremembi, stiski ali tveganju, in njegovo sta-
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bilnost ali celo rast v neugodnih okoliščinah. V stiski so takšni posamezniki spo-
sobni pozitivne prilagoditve (Fletcher in Sarkar 2013, 13).

Ob tem nekateri avtorji odkrivajo, da je za prilagajanje ključna čustvena kom-
ponenta smisla, ta pa je nujno povezana z zaznavanjem smisla, ki posameznika 
poveže z vsemi človeškimi bitji in z višjo silo, Bogom. Tudi v času številnih travma-
tičnih izgub, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, je možen sistemski pristop, 
ki je namesto ukvarjanja zgolj s posameznimi simptomi in stiskami usmerjen v 
krepitev odpornosti. Walsh (2020) med stiskami analizira tisto, ki jo povzroča pan-
demija, obenem pa izpostavlja tudi vire za podporo pozitivnemu prilagajanju. Pri 
tem se osredotoča na pomen skupnih sistemov prepričanj v procesih ustvarjanja 
pomenov; na pozitiven pogled, upanje in aktivno delovanje; zlasti pa na presežne 
vrednote, ki osebi dajejo duhovno trdnost ter spodbudo za preobrazbo in pozitiv-
no rast. APA (Ameriška psihološka zveza) med nasveti, kako rezilientnost okrepiti, 
svetuje pripadnost skupini – posebej ob tem izpostavlja verske skupine in skupno-
sti – ter duhovne dejavnosti, kot sta molitev in meditacija. (American Psychologi-
cal Association 2012)

Več avtorjev, ki so raziskovali mehanizme, ki krepijo rezilientnost, ugotavlja, da 
marsikdo najde smisel za premagovanje preizkušnje v veri ali duhovnosti. Pri ver-
nikih lahko travmatično doživetje vero še poglobi – in tudi sicer so iskreno verni 
ljudje prožnejši in bolj nagnjeni k notranji rasti. »Ko najdemo Boga ali višjo silo, se 
zavemo, da nismo središče vesolja. Marsičesa ne razumemo o človeškem obstoju, 
vendar ima vse svoj red in namen. To nam pomaga k spoznanju, da naše trpljenje 
ni naključno ali nesmiselno.« (Sherly 2019, 115) Svojo človeškost – voljo do življe-
nja in sposobnost ljubezni – posameznik odkriva v medsebojnih vezeh. Kakor lah-
ko doživi posttravmatsko rast in se okrepi posameznik, enako velja tudi za skupno-
sti (182). Borysenko med ključnimi lastnostmi, ki vodijo k večji prožnosti, navaja 
globoko prepričanje, da je življenje smiselno (Borysenko 2010, 13–27). Duhovnost 
v tem kontekstu ni razumljena kot nasprotje telesnega ali materialnega – pomeni 
najvišjo kakovost popolnega človeka, ki omogoča uresničevanje osebnosti in spre-
minjanje sveta (Sittser 2019).

Ljudje so duhovna bitja, saj se nenehno sprašujejo: kdo sem, kaj je smisel mo-
jega življenja, kaj je smisel trpljenja, od kod sem, kam grem. Višja kot je stopnja 
vernosti in duhovnosti, boljša je kakovost življenja. Po ugotovitvah nekaterih raz-
iskav kategorije duhovnosti (molitev, vera, religija) na mentalno zdravje vplivajo 
močneje kot kategorije fizičnega zdravja (Filej in Kaučič 2019). 

4. Vprašanje smisla in kerigmatična kateheza

Odpiranje eksistencialnih vprašanj v katehezi ni nekaj novega in nikakor ni posle-
dica krize, v kateri se je znašlo človeštvo v letu 2020. Holandski katekizem npr. že 
leto po zaključku II. vatikanskega koncila v izhodišče govora o Bogu postavi vpra-
šanja, ki so človeka vznemirjala od nekdaj: Kdo sem? Kaj je človek? Kaj je smisel 
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tega življenja? Je človek res podoben vrabcu, ki v to življenje prileti iz temne noči 
in že odleti ven, v neznano noč? Danes si človek vprašanje postavlja drugače, kot 
so si ga Germani v času kralja Edvina – a vprašanje ostaja isto (Holandski škofje 
1972, 20–21). Kateheza že dolgo ni več le pouk o resnicah, v katere (naj) skupnost 
skupaj veruje, pač pa klic Boga posamezniku k polnosti življenja (Vodičar in Stala 
2019, 1088). Kateheza pomaga izčiščevati podobo Boga in ga vedno bolj spozna-
vati. Stisko pandemije je tako mogoče videti kot priložnost – ko se o smiselnosti 
bivanja ter o obstoju ali neobstoju Boga in večnega življenja sprašujejo mnogi. 
Priložnost za oznanilo dobre novice, ki odmeva med slabimi: da krščanski Bog ni 
zlovoljni režiser in se ne skriva za kulisami, temveč je v svetu, deluje v ljudeh ter 
jih odrešuje groze in strahu pred smrtjo, ki jih hromi. V času katastrofe kristjan 
Boga ne vidi kot zlobnega in zlovoljnega režiserja, ki udobno sedi za kulisami in se 
naslaja nad dogodki, ki se odvijajo v svetu, ampak prepoznava v Bogu vir moči, 
delujoč v posameznikih in občestvih, ki v takšnih situacijah izkazujejo solidarnost 
in požrtvovalno ljubezen. (Halík 2020) 

Papež Frančišek v apostolski spodbudi Veselje evangelija poudarja, da je Cerkev 
v zadnjih letih na novo odkrila bistveno vlogo prvega oznanila ali kerigme: 

»V ustih katehistov vedno znova zveni prvo oznanilo: ›Jezus Kristus te lju-
bi in je daroval svoje življenje, da bi te odrešil. Zdaj vsak dan živi ob tebi, 
da bi te razsvetlil, krepil in osvobodil.‹ To oznanilo imenujemo ,prvo‘, pa 
ne zato, ker je na začetku in ga potem pozabimo in nadomestimo z drugi-
mi vsebinami, ki ga presegajo. ,Prvo‘ je v kvalitetnem smislu, ker je ‚pogla-
vitno‘ oznanilo, ki ga moramo vedno znova in na različne načine slišati na 
novo in ga vedno znova oznanjati v eni ali drugi obliki v teku kateheze na 
vseh njenih stopnjah in v vseh trenutkih. Ne smemo misliti, da se kerigma 
v katehezi kasneje opusti v prid domnevnemu ,solidnemu‘ oblikovanju. Ni 
ničesar trdnejšega, globljega, varnejšega, bolj strnjenega in modrejšega 
kakor to oznanilo. Celotno krščansko oblikovanje je v prvi vrsti poglabljanje 
kerigme, ki jo vedno bolj in bolje osvajamo in ki nikoli ne preneha osvetlje-
vati katehetskega delovanja ter pomaga, da ustrezno dojamemo vsako 
vprašanje, ki ga obravnavamo v katehezi.« (EG 164–165) 

Papež Frančišek je v nadaljevanju tudi zapisal, da »oznanjati Kristusa pomeni 
pokazati, da verovati vanj in hoditi za njim ni le nekaj resničnega in pravilnega, 
ampak tudi lepega, kar more tudi sredi preizkušenj napolnjevati življenje z novim 
sijajem in globokim veseljem« (EG 167). 

Pandemija je v kratkem času razkrila krhkost odnosov, v katerih živijo nekateri 
posamezniki. Kerigmatična kateheza človeka nagovarja na način, ki pušča svobo-
do in tako vabi v svoboden odnos. Kateheza, ki daje primat kerigmi, se ogiba vsa-
kemu vsiljevanju – tudi različnim načinom evidentiranja, ki ne bi puščali svobodne 
izbire. Izbira vere je namreč prej kot sprejetje vsebin, s katerimi se človek strinja, 
dejanje svobode – saj odkriva, da je ljubljen, in zato vstopa v odnos. (DPC 18) 
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5. Kerigmatična kateheza in katehetski pravilnik
Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je 25. junija 2020 javnosti pred-
stavil nov „Pravilnik za katehezo“. Pravilnik ni neposredni odgovor na izzive, pred 
katere čas pandemije postavlja tudi katehetsko dejavnost v Katoliški Cerkvi, tem-
več je sad trajnega prizadevanja Cerkve, da bi njeno oznanilo in kateheza sodob-
nemu človeku pomagala rasti v veri. Ob tem pa se vse bolj jasno izrisujejo neka-
tere temeljne prvine kateheze, ki jih „Pravilnik“ močno poudarja in bodo zazna-
movale katehezo v prihodnjih letih. 

Cerkev se v svojem oznanjevanju v zadnjih letih srečuje z izzivi digitalne kultu-
re. Drugače kot v preteklosti, ko je bila kultura povezana z zemljepisnim okoljem, 
je digitalna kultura globalna, kar zaznamuje tudi njen razvoj, vpliva na oblikovanje 
osebne identitete in medosebnih odnosov. Katehetski pravilnik ne predstavlja le 
problematike, ki je povezana z digitalno kulturo, temveč nakazuje tudi poti, kako 
naj kateheza postane ponudba, ki bo prejemniku pomagala, da v svojem svetu 
sprejme njeno sporočilo (DPC 359–361). 

Srce kateheze je oznanilo osebe Jezusa Kristusa, ki presega omejitve prostora 
in časa, da bi se predstavil vsaki posamezni generaciji kot vedno nova ponudba za 
doseganje smisla življenja. V tej perspektivi se izriše eden temeljnih poudarkov, ki 
je katehezi lasten: usmiljenje. Kerigma je oznanilo usmiljenja Očeta, ki gre napro-
ti grešniku. Ta ni več izključen, temveč privilegiran in povabljen na gostijo odreše-
nja, ki je v odpuščanju grehov. V tem kontekstu v ospredje močno stopa izkušnja 
katehumenata kot poti ponujenega odpuščanja in novega življenja v občestvu z 
Bogom – prav praksa katehumenata je tista, ki navdihuje katehetsko prakso in ji 
daje značaj trajnega spreobračanja (DPC 61–64).

Središčnost kerigme je treba razumeti v kvalitativnem, ne v časovnem smislu. 
Prisotna mora biti v vseh fazah kateheze – in to vsake kateheze. Je ,prvo oznanilo‘, 
ki se dogaja vedno, saj je Kristus edini, ki ga človek potrebuje. Vera ni nekaj oči-
tnega, česar se človek oprime, ko je v potrebi, temveč dejanje svobode, ki vklju-
čuje celotno življenje. 

»Krščanska vera je predvsem sprejetje Božje ljubezni, ki se je razodela v 
Jezusu Kristusu, iskreno sprejetje njegove osebe in svobodna odločitev za 
hojo za njim. Ta ,da‘ Jezusu Kristusu vključuje v sebi dve razsežnosti: zau-
pno prepustitev Bogu (fides qua) in ljubečo privolitev vsemu, kar je On 
razodel (fides quae)« (DPC 18), poudarja pravilnik in se ob tem sklicuje na 
Katekizem: »,Verovati‘ se torej nanaša na dvoje: na osebo in na resnico; na 
resnico prek zaupanja v osebo, ki to resnico zatrjuje.« (KKC 177)

Pravilnik poudarja središčnost kerigme, ki se v trinitaričnem smislu razodeva 
kot trud celotne Cerkve in prežema celoten katehetski proces ter kristjanovo rast 
v veri, ki je rast odnosa s Kristusom. Ta ima posledice v življenju vsakega posame-
znika in ga vodi k temu, da sam postaja učenec in evangelizator, ki z Odrešenikom 
živi v vse globljem odnosu – kar mu daje trdnost tudi v preizkušnjah in njegovo 
življenje napolnjuje z globoko srečo. (EG 167) 



431Tadej Stegu - Pandemija in oznanilo kerigme

6. Sklep
Obdobje pandemične krize je razkrilo krhkost odnosov in osmišljanja življenja pri 
mnogih, ki so se na dogodke odzivali s strahom, gnusom, malodušjem. Samota in 
samo dejstvo pandemije je zamajalo nekatera prepričanja in gotovosti ter sililo k 
ponovnemu osmišljenju življenja in delovanja posameznika in družbe ter iskanju 
dejavnikov, ki bi človeku tudi v časih stiske in preizkušenj zagotavljali večjo rezili-
entnost in sposobnost, da iz stiske pride trdnejši. Med temi dejavniki se kot po-
membna kažeta duhovnost in verska utemeljenost človekovega življenja. Zato se 
zdi rast v osebni veri eden pomembnih elementov, ki prispevajo k rezilientnosti 
tako posameznika kot skupnosti. Pravilnik za katehezo, ki ga je Papeški svet za po-
speševanje nove evangelizacije predstavil ravno v obdobju, ko se človeštvo sooča 
z vsestranskimi posledicami pandemije, katehezi v prihodnjih letih zarisuje odloč-
no usmeritev v oznanilo kerigme. Ta želi posamezniku in krščanskemu občestvu 
pomagati rasti v veri, ki je predvsem živ odnos z osebo (verovati Kristusu) – in ne 
le pritrditev določenim resnicam. Kerigmatična kateheza se tako tudi v preizku-
šnjah, kot je obdobje pandemije COVID-19, kaže kot nujna razsežnost cerkvenega 
oznanjevanja, saj oznanilo o Božjem usmiljenju in njegovi ljubezni do človeka po-
samezniku pomaga iz strahu in brezsmiselnosti bivanja vstopati v novo razsežnost 
odnosa, ki se ne konča s smrtjo. 

Kratice 
  DPC – Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione 2020 

[Direttorio per la catechesi].
  EG – Frančišek 2014 [Evangelii Gaudium].
  KKC – Katekizem katoliške Cerkve 1993.
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