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KLIC V NOVO ŽIVLJENJE
Redno branje Svetega pisma more postati
resnični vir prenove osebnega življenja vernika in
življenja Cerkve.
Frančišek, Evangelii Gaudium

Pogum je potreben za boj in ne nujno za zmago;
za oznanjevanje in ne nujno spreobračanje.
Pogum je potreben, da smo alternativa svetu, a
da nikoli ne postanemo napadalni ali nasilni
Frančišek, nedelja, 23. oktober 2016

Sveto pismo ni samo za proučevanje, ampak da
»jo hodimo«
Frančišek, torek, 25. Oktober 2016

“Živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval
zame sam sebe.“
Gal 2,20b

Središče skrivnosti Jezusa Kristusa je to, da »me
je vzljubil« in »daroval sam sebe« v smrt… Naše
glavno vprašanje je, če smo vstopili v skrivnost
Rim 5,12‐21 Jezusa Kristusa.
Pavel čuti, da je nezmožen razložiti to, kar bi
želel razložiti. Ker torej ni zadostnih besed, s
katerimi bi razložil Kristusa, nas spodbuja in
priganja, da bi vstopili v Kristusovo
skrivnost…Vstopiti v skrivnost Jezusa Kristusa je
več – pomeni dopustiti si iti v tisto brezno
usmiljenja, kjer ni besed: le objem ljubezni.
Ljubezni, ki Ga je vodila v smrt za nas.
Frančišek, torek, 23. oktober 2017
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Lectio biblica
oUdeleženci biblične šole se obvezujejo, da se bodo trudili
za redno branje Svetega pisma.
oNa vsakem skupnem srečanju bo dana naloga – lectio
biblica ‐ za domače delo. Vsak opravi to nalogo po svojih
najboljših močeh.
oVsaj trije udeleženci se povežejo v malo biblično skupino
in se dogovorijo za termin med enim in drugim skupnim
srečanjem BŠ, da se dobijo skupaj in drug drugemu
predstavijo svoje delo, ga dopolnijo in nadgradijo.
oSpoznanja zapišete in pošljete na naslov:
maksimilijan.matjaz@rkc.si, od koder bo (lahko) prišel
izdelek na skupno stran in obogatil vse udeležence!

Prvo pismo Korinčanom 1,1‐3
1

Pavel, po Božji volji
(klētos) za apostola
Kristusa Jezusa, in Sostén, brat,
2 Božji Cerkvi (ekklēsia), ki je v Korintu, posvečenim v
Kristusu Jezusu, poklicanim k svetosti, z vsemi, ki
kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa, na
vsakem kraju, svojem in našem:
3 milost vam in mir (charis kai eirēnē) od Boga, našega
Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.
9 Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo (eis
koinōnian) s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim
Gospodom.
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Prvo pismo Korinčanom – Klic v novo življenje
Antropološko‐občestveni pristop razlage
(eksegeze) Svetega pisma je utemeljen v
Pavlovem razumevanju kot Očeta in Sina in
Svetega Duha ter razumevanju človeka kot
‚občestvo‘ telesa, duše in duha:
Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni.
In vse, kar je vašega, duh (pneuma), duša
(psichē) in telo (sōma), naj bo ohranjeno
neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus
Kristus. On, ki vas kliče (ho kalōn), je zvest
(pistos) in bo to izpolnil.« (1 Tes 5,23‐24)

Moralna razpuščenost 1 Kor 5,1‐5
1 Sploh pa se sliši, da je med vami nečistost (gr. porneia),
in to takšna nečistost, ki je ni niti med pogani, da namreč
nekdo živi z očetovo ženo.
2 In vi se še bahate (), namesto da bi se razžalostili in bi
tistega, ki to počenja, odstranili iz svoje srede.
3 Sam sem – sicer odsoten v telesu (gr. sōma) pa navzoč v
duhu – že presodil, kot da bi bil navzoč, da bom tistega, ki je
tako storil,
4 ko bomo v imenu Gospoda Jezusa vi in moj duh zbrani, z
močjo našega Gospoda Jezusa
5 izročil Satanu v pogubo mesa, da bi bil duh rešen na
Gospodov dan.
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