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Božja beseda 
je bila vedno 
v središču 
vsakega 
procesa 
prenove Cerkve.

SINODALNA CERKEV  Maksimilijan Matjaž

O B  B OŽ J I  B E S E D I  R A S T I 
KO T  C E R K E V  – 

KO T  K R I S T U S O V O  T E L O
Cerkev je ali sinodalna ali ni Cerkev. Sinoda ni politično soočanje ne odbor za 
sprejemanje parlamentarnih odločitev. Je izraz Cerkve, v kateri je protagonist 

Sveti Duh. Če ni Svetega Duha, tudi sinode ni. Kot »najboljšo knjigo o sinodi« vam 
predlagam Apostolska dela. (Papež Frančišek)

BOŽJA BESEDA PREBUJA IN 
HRANI CERKEV NA POTI

Božja beseda je bila vedno v središču vsakega pro-
cesa prenove Cerkve. Vsako njeno stran je treba 
brati v ključu vprašanja, kaj govori Duh Cerkvi 
danes (Raz 2,17). Sveto pismo v svojem izvoru vodi 
v občestvo, v komunikacijo, ni nastalo v samoti, 
ampak iz odnosa. Rojevalo se je iz občestva, zato 
ga je mogoče tudi prav razumeti in uresničevati le v 
občestvu, ki je skupaj na poti (syn-hodos), odprto 
navdihu Svetega Duha. To je osnovna oblika živ-
ljenja Cerkve že od njene ustanovitve naprej, kot 
jo predstavi evangelist Luka: »Bili so stanovitni 
v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha 

in v molitvah.« (Apd 2,42) Občestvo vernikov je po 
krstu v Kristusu »organsko« povezano med seboj 
kot njegovo telo (1 Kor 12,12). »Božja beseda zdru-
žuje verujoče in jih naredi za eno ljudstvo,« pravi 
papež Frančišek.

»To so moje besede, ki sem vam 
jih povedal, ko sem bil še pri 
vas.« (Lk 24,44)

Jezus svojih učencev nikoli ni učil kot posame-
znike v sinagogah in učilnicah, ampak v konkret-
nem življenju, ob jezeru ali na gori, kjer jih je učil 
o nebeškem kraljestvu (Mt 13), o novem načinu 
življenja in o molitvi (Mt 5–7); v čolnu, kjer jih 

foto_Tom
o Jeseničnik



•  19  •

b
o

žja
 b

esed
a

 d
a

n
es • 20

22/3

Božja beseda 
nas spremlja, 
je z nami na naši 
poti, v naših 
trenutkih, 
kjer in ko 
jo potrebujemo.

Sveto pismo 
v svojem izvoru 
vodi v občestvo, 
v komunikacijo, 
ni nastalo 
v samoti, ampak 
iz odnosa.

je reševal in učil živeti (Mr 4,35-41; 6,45-52; 8,13-
21); za mizo, kjer je z njimi jedel in pil (Lk 5,29), 
lomil kruh in jim umival noge (Jn 13,5). Božja 
beseda se dogaja v odnosih, zato Luka v svojem 
evangeliju pogosto pripoveduje o srečanjih in o 
skupnih obedih. V prvih dveh poglavjih so tako 
predstavljene zgodbe parov Zaharije in Elizabeta, 
Jožefa in Marije ter Simeona in Ane, v nadalje-
vanju srečamo Marto in Marijo (10,38), bogataša 
in Lazarja (16,19sl.), sodnika in vdovo (18,1sl.), fari-
zeja in cestninarja (18,9sl.) ter vedno znova Jezusa, 
ki se druži za mizo s cestninarji in z grešniki (5,29), 
se odzove vabilu farizeja Simona in obeduje z njim 
pri mizi ter dovoli, da mu grešnica mazili noge 
(7,36-50). V zaključku evangelija se Vstali pri-
druži dvema učencema na poti v Emavs in se jima 
ob mizi razodene (24,30). Pri tem pa ni bilo dovolj, 
da sta učenca razpravljala med seboj o pomenu 
dogodkov niti da jima je on sam razlagal Pisma. 
Čeprav sta očitno Sveto pismo zelo dobro poznala, 
v tem, kar se je z Mesijem zgodilo v Jeruzalemu, 
nista mogla prepoznati Božjih sledi, njegove 
moči in uresničenja Pisem. Potrebno je bilo nekaj 
več. Oči so se jima odprle, šele ko sta ga pova-
bila k sebi za mizo, ko »je vzel kruh, ga blagos-
lovil, razlomil in jima ga dal« (24,30). Takrat sta 
tudi spoznala, da morata besedo z nekom deliti, 
da potrebujeta občestvo, da bi to besedo lahko res 
dojela. Zato sta se vrnila v Jeruzalem k enajsterim, 
kjer so skupaj čakali na Vstalega, ki »jim je odprl 
um, da so doumeli Pisma« (24,45). »Odnos med 
Vstalim, skupnostjo verujočih in Svetim pismom 
je življenjsko potreben za našo versko istovetnost. 
Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja, je nemogoče dou-
meti Sveto pismo, prav tako pa brez Svetega pisma 
ostane nedoumljivo tudi poslanstvo Jezusa in nje-
gove Cerkve v tem svetu.« (Frančišek, Odprl jim 
je um 1)

»Božja beseda je namreč živa 
in dejavna, ostrejša kakor vsak 
dvorezen meč in zareže do ločitve duše 
in duha, sklepov in mozga ter presoja 
vzgibe in misli srca.« (Heb 4,12)

Božja beseda nas spremlja, je z nami na naši poti, 
v naših trenutkih, kjer in ko jo potrebujemo. 
Vzljubimo jo takrat, ko jo delimo, ko si jo pustimo 
pripovedovati, jo slišimo, jo vzamemo k sebi, 
jo udomačimo, ko odpremo oči in vidimo, kdo 
smo in kdo nas spremlja, ko se prepoznamo kot 

del Telesa. Zato je prava molitev, branje in študij 
Svetega pisma neke vrste proces prepoznavanja 
posameznika kot dela občestva utelešene Besede, 
ki živi kot Cerkev na poti – kot sinodalna Cerkev.
Božja beseda je živa, ker je neločljivo povezana 
z našim skupnim izvorom, ki je Božja ljubezen – 
Oče, ki nas rojeva. Vsak klic, navdih, misel, ki jih 
prebudi Beseda, je nekaj novega, živega, drago-
cenega in vrednega, da ga ohranjamo in nosimo 
v sebi. Tudi če tega sprva ne razumemo. Ker izvira 
iz ljubezni, prebuja ljubezen in vzpostavlja odnos, 
v katerem prepoznavam, kdo je Tisti, ki mi govori, 
in kdo sem jaz. 
Beseda je ostra kot meč in goreča kot ogenj, zato 
prečiščuje in loči rodovitno od nerodovitnega, člo-
veško od Božjega. Ne ostane na površju, ampak 
prodira globlje, do srca in misli, ki človeka ogrejejo, 
napolnijo in premaknejo. Božja beseda je potrpež-
ljiva in se ne utrudi, mehča in odpira srce, da bi 
prepoznalo pravo resnico o sebi in o Bogu – kdo 

smo mi in kdo je On, da bi lahko zaživeli osvobo-
jeno in polno. Ta proces osvobajanja od predsod-
kov in predstav, od polresnic in utvar, ter vstopa-
nja v realno življenje je vedno znova težak. Treba 
je priznati nemoč lastne pameti, da bi razumela, 
»kako in zakaj«. Dogaja se Jobova zgodba: »Si kdaj, 
odkar živiš, zapovedal jutru, pokazal zori njeno 
mesto … Si prišel do vrelcev morja, se sprehajal 
po dnu pravodovja? Ali so se ti odprla vrata smrti, 
si videl vrata smrtne sence? Si dojel razsežnosti 
zemlje, povej, če vse to veš! … Glej, premajhen 
sem. Kaj naj ti odgovorim? Svojo roko si pola-
gam na usta.« (Job 38,12.16-18; 40,4) Potreben 
je molk in ponižno priznanje ter hvaležno slavlje-
nje Gospoda, ki nas preiskuje in pozna, ki prodira 
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Sin 
se je ponižal 
in postal eno 
s človekom, 
da bi človeka 
spet pripeljal 
nazaj 
v občestvo 
z Očetom.

To je cilj 
sinodalnega 
spreobrnjenja: 
da bi 
se prepoznali 
kot deli 
Kristusovega 
Telesa.

v naše misli od daleč, ki me vidi, ko hodim, ležim, 
vstajam, kot pravi psalmist (Ps 139).

»Kdor posluša vas, posluša mene, 
kdor pa zavrača vas, zavrača mene. 
In kdor zavrača mene, zavrača 
tistega, ki me je poslal.« (Lk 10,16) 

To je cilj sinodalnega spreobrnjenja: da bi se pre-
poznali kot deli Kristusovega Telesa, kot njegovi 
udje, ki živijo drug iz drugega in drug za dru-
gega ter tako uresničujejo temeljno poslanstvo, 
to je pričevati o ljubezni nebeškega Očeta do sveta 
in človeka. Sin se je ponižal in postal eno s člove-
kom, da bi človeka spet pripeljal nazaj v občestvo 
z Očetom. Oče tako govori po Sinu, Sin pa po člo-
veku, ki je z njim eno. To je počelo in sad naše nove 
identitete. To je razlog našega veselja: Sin me je 
vzljubil in prevzel do konca, da lahko preko mene 
govori in živi, po meni ljubi in se bojuje ter tako 
gradi Božje kraljestvo na zemlji – Cerkev na poti.

SINODALNA POT V OBČESTVU, 
SODELOVANJU IN POSLANSTVU

Sinodalnost je način, kako živeti Cerkev. Papež 
Frančišek nas vabi, da naredimo v Cerkvi vidne 
osrednje vrednote sinodalnega življenja: občestvo, 
sodelovanje in poslanstvo, da bo Cerkev »nova, 
a drugačna«, Cerkev skupne hoje, srečanja, poslu-
šanja, tovarištva in služenja, Cerkev, v kateri danes 
dajemo svoje meso, kri in življenje – za življenje 
sveta. Samo v Svetem Duhu lahko prepozna-
vamo te resničnosti novega življenja in jih živimo 
na organski način – v življenjskem občestvu, sku-
paj (synergia). Bog nas ne kliče, da bi bili z njim, 
šele ko bi mislili, da smo popolni, ampak da bi bili 
z njim resnični, z vsem tistim, kar smo, kar lahko 
izročamo. Vez občestva ni človek, ampak Kristus, 
novo življenje, ki je sad njegove daritve. 
Kako vzpostaviti to dejavno občestvo, soudeleže-
nost in poslanstvo? Kako uresničevati sinodalno 

Cerkev? Stopiti na pot majhnih korakov, učiti 
se hoditi skupaj – v občestvu.

SINODALNA POT JE POT 
MEDSEBOJNEGA POSLUŠANJA 
IN POGOVARJANJA

Človek je samemu sebi največji nasprotnik. Lastni 
ego prevpije vse, tudi glas srca. Sile hudega bodo 
naredile vse, da se človek počuti ogroženega, 
prikrajšanega, nezadovoljnega, nepotešenega. 
Beseda življenja pa drami, odpira oči in srce za dru-
gega. Zastavlja vprašanja: »O čem ste se pogovar-
jali med potjo? Oni pa so molčali, kajti med potjo 
so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je naj-
večji.« (Mr 9,33-34) Ob poslušanju drugega slišati 
sebe in Drugega. Učiti se slišati Svetega Duha, ki se 
ne da preprosto zajeti, ampak ga je treba opazovati, 
pričakovati in razločevati. Ker prihaja z novostjo 
duhovnega življenja, ki traja, se človekovo naravno 
življenje temu upira, ker je po naravi zapisano 
smrti. S poslušanjem in z razločevanjem sadov 
človek v občestvu počasi odkriva sadove, ki ga 
resnično hranijo: ljubezen, veselje, mir, potrpež-
ljivost, blágost, dobrotljivost, zvestobo, krotkost, 
samoobvladanje (Gal 5,22).

NAŠ BOG PRESENEČA
Ker je Bog Bog življenja, preseneča. Izmika se člo-
vekovim predstavam in razlagam. Govori z jezi-
kom ljubezni in svobode – z jezikom križa. »Ker 
pač svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi 
modrosti, je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti 
tiste, ki verujejo. Judje namreč zahtevajo znamenja, 
Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega 
Mesija, ki je Judom v spotiko, poganom norost.« 
(1 Kor 1,21-23)
Tudi zgodba preroka Elije (1 Kr 19) govori o tem, 
da se Bog izmika človekovim predstavam, da se 
odpoveduje moči sile, da bi prepričal človeka, 
ampak želi poslušno in čuteče srce. Samo to ga 
lahko zazna in se mu izroči. 
Hoditi skupaj v Cerkvi – v občestvu nepopol-
nih – predstavlja nelahko šolo poslušanja. Že opis 
življenja prve Cerkve v Apostolskih delih govori 
o naporih skupne poti. Tudi Peter in Pavel, vodilna 
apostola, sta morala neprestano prečiščevati svoje 
ideje in namene ter iskati nove besede in novega 
duha, da sta lahko ostala zvesta Kristusovemu 
evangeliju, ki je namenjen vsem ljudem (prim. Gal 
2,11-16). V občestvu Kristusovega telesa smo drug fo
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Ker je Bog 
Bog življenja, 
preseneča. 
Izmika 
se človekovim 
predstavam 
in razlagam.

Vez občestva 
ni človek, 
ampak Kristus, 
novo življenje, 
ki je sad njegove 
daritve.

drugemu potrebni, drug od drugega odvisni, ker 
živimo drug v drugem in drug iz drugega (prim. 
1 Kor 10,17). Cerkev se rojeva iz Kristusove poda-
ritve Očetu. Iz Očeta pa se lahko rojeva samo 
občestvo – osebe, ki vidijo drug drugega, se slišijo, 
sprejemajo in ljubijo. 

»Učitelj, kaj naj storim, da dosežem 
večno življenje?« (Lk 10,25) 

To vprašanje učitelja Postave iz uvoda v Jezusovo 
priliko o usmiljenem Samarijanu bi moralo spadati 
k obveznemu naboru naših sinodalnih pogovorov. 
Končno gre pri sinodi tudi za vsebino, ne samo 
za odkrivanje načinov, kako skupaj hoditi in se 
poslušati, kako skupaj živeti Cerkev kot občestvo 
bratov in sester, kot živo Kristusovo telo. Vsak 
si želi živeti srečno in izpolnjeno, živeti svobodno. 
To pa pomeni živeti rodovitno za sadove, ki ohra-
nijo svojo vrednost tako v tem svetu kot v večnosti. 
Ključ za takšno življenje pa nam je že podarjen. 
»Kristus nas je osvobodil za svobodo.« (Gal 5,1)
Ko nas je papež Frančišek lansko leto povabil 
na sinodalno pot, nas je v resnici soočil s podob-
nimi vprašanji kot Jezus učitelja Postave: Kaj 
je zapisno v Postavi, kaj piše v Svetem pismu, kaj 
govori tvoja vera, kako bereš, kako živiš?
Tako hitro nam naše krščanstvo in našo vero uspe 
narediti abstraktno, jo zaviti v nekakšen celo-
fan molitev in pobožnih vaj, kjer se čutimo verni 
in dobri. Vendar se skozi mehurček ne da prav pre-
poznati ne konkretno življenje ne Bog. Zato imamo 
kvečjemu občutek, da smo pridni in prizadevni, 
ne pa srečni in veseli. Mučimo se, a nihče tega 

ne vidi. Ker še vedno stavimo predvsem nase in zase. 
Kot duhovnik in levit, ki sta v templju vse korektno 
izvršila, na poti domov, na svoji domači poti, pa sta 
bila slepa in gluha. Navajena sta je že bila. Zato sta 
Ga videla, a šla po drugi strani mimo. Praznih rok. 

»In kdo je moj bližnji?« (Lk 10,29) 
Gospod na različne načine trga celofan našega 
mehurčka – tudi z razočaranji nad samim seboj, 
nad sinodalno potjo, nad Cerkvijo – da bi se nam 
zmehčalo srce in bi si dopustili obisk Samarijana. 
Prvo leto sinode je za nami. V resnici smo šele 
na začetku. Odkrili smo, da so lahko lepe stvari 
zelo preproste, da je zelo veliko ubogih in tujcev 
med nami. A ti nenadoma postanejo bližnji, če se 
jim približamo, če spregovorimo iskreno besedo – 
o sebi, o njih, o Bogu, o veri. Eden od izzivov sino-
dalnega procesa je doseči obrobne in oddaljene ter 
odkriti njihovo doživljanje Cerkve. Če se zdi, da pri 
tem nismo najbolj uspešni, da sinodalni proces 
še ni prav zajel niti naših nedeljnikov, našega cer-
kvenega jedra, kaj šele da bi zavel izven vrat cerkve, 
pa smo morda začutili, da smo se v resnici sami 
oddaljili. Od tistega najbolj toplega in bistvenega 
v naši veri: Kdo pravzaprav smo člani Cerkve, veru-
joči v učlovečenega Božjega Sina? Smo Božji sinovi 
in hčere, ljubljeni in varovani, povezani v družino, 
ki je Telo njegovega Sina. V tej Družini nam želi 
odpirati oči in srce drug za drugega. Zato, da bi 
izkusili in živeli ljubezen. Da bi živeli osvobojeno 
in brez strahu, ker smo si bratje, in ne nasprotniki, 
bližnji, in ne tujci, ker smo sinovi, in ne služab-
niki. • • •
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