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Zakaj je nastala ta knjiga

Včasih se zdi, da živimo v čudaškem vzporednem svetu. Prav je 
narobe, zgoraj je spodaj, moški so ženske (in obratno). Nekateri 
katoliški starši se sploh ne zavedajo, da je naša kultura izkrivi-
la njihov moralni kompas, drugi pa sicer opazijo njene zmote, 
vendar ne vedo, kako naj jih razložijo otrokom.

Ob tem se je rodila zamisel za to knjigo.
Prva avtorica je mama osmih otrok in ima že tudi več vnu-

kov. Že skoraj trideset let v praksi uporablja načela naravnega 
prava, da otroke in vnuke poučuje o veliki modrosti Cerkve gle-
de moralnih vprašanj. V zadnjih letih tudi spremlja in pomirja 
prestrašene katoliške starše.

Drugi avtor knjige ima dva majhna sinova, že več kot desetletje 
raziskuje ta moralna vprašanja, se o njih v živo pogovarja z radij-
skimi poslušalci in jim ves čas pomaga razlagati katoliške nauke.

Sklenila sva, da bova starše (in druge, ki jim je mar za vzgojo 
katoliških otrok) najbolje opolnomočila, če bova napisala knji-
go, ki uči o resnicah na podlagi resničnih izkušenj. Knjiga zdru-
žuje Trentove izkušnje pri raziskovanju teh vprašanj in razpra-
vljanju o njih ter Leiline izkušnje mame in katoliške blogerke.

Na naslednjih straneh predstavljava pregled otrokovega ra-
zvoja in kratko pojasnilo, kako uporabljati naravno pravo, da bi 
razumeli moralna vprašanja. Nato se bova lotila najzahtevnejših 
moralnih vprašanj našega časa, zlasti tistih, ki zadevajo uporabo 
in zlorabo človekove spolnosti.
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10 Čudovito ustvarjeni

Vsakemu izmed desetih moralnih vprašanj je posvečeno 
poglavje s tremi deli. Prvi del razlaga, kaj Katoliška cerkev uči o 
določeni temi. Drugi del svetuje, kako se o tem vprašanju pogo-
varjamo z otroki v predpubertetnem obdobju. Tretji del opisuje, 
kako se o tej temi pogovarjamo z najstniki.

Poglavja nikakor niso obširna. Pravzaprav sva morala izpus-
titi veliko dobrega gradiva. Ta zahtevna moralna vprašanja so 
navsezadnje pomembna in večplastna. Toda načela, na katerih 
temeljijo, so preprosta in v knjigi boste našli praktično orodje, 
ki ga potrebujete, če hočete razumeti sama načela in vprašanja 
ter način, kako jih boste posredovali otrokom. Tudi če so vaši 
otroci že odrasli ali ste v vlogi njihove tete, strica, starih staršev, 
prijatelja ali mladinskega duhovnega voditelja, sva prepričana, 
da bodo te metode korenito izboljšale vaše pogovore.

Odločila sva se tudi, da bova knjigo napisala z Leilinega zor-
nega kota katoliške mame, obenem pa bova v razlage in uteme-
ljitve vključila Trentove izsledke in spoznanja, da bodo pojasni-
la praktična in razumljiva.

Nazadnje ne pozabimo, da nam je Gospod dal sveto Cerkev, 
ki nam zagotavlja milost, resnico in modrost. Prepričana sva, da 
bodo vaši otroci, potem ko boste vse to pravilno razumeli in jim 
znali razložiti, dobili vse potrebno, da bodo verovali, živeli po 
veri in jo ohranjali tudi v teh moralno zmedenih časih.
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Prvo poglavje

KaKO VOdiMO OtROKe  
V NeBesa

N 
eka stara šala mi je pisana na kožo:

Preden sem se poročila, sem imela osem teorij o vzgoji otrok; 
zdaj imam osem otrok in nobene teorije.

Ko sem pred davnimi leti prvega otroka vpisala v čudovito 
katoliško osnovno šolo, sem občudovala velike družine, ki 
sem jih srečevala. Spominjam se matere osmih otrok, ki je ne-
kega dne z vsemi svojimi malčki prišla pred šolo. Njen naj-
mlajši, dvoletnik, je bil bos in okoli ust umazan z zasušenim 
arašidovim maslom. Bila sem mlada mamica, zato sem si 
ošabno mislila, da česa takega ne bi dovolila, četudi bi imela 
kopico otrok.

Zdaj se do solz nasmejim, kadar pomislim na vse priložnos-
ti, ko je mojih osem otrok hodilo naokoli bosih in umazanih 
obrazov!

To pripovedujem, ker mi je jasno, da je starševstvo zahtevno 
delo, jaz pa ne morem ponuditi nobenih zapletenih ali čarobnih 
teorij. Imam pa Kristusovo vodstvo, njegovo Cerkev in pričevanje 
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14 Čudovito ustvarjeni

svetnikov, poleg tega pa najboljši učiteljici – ponižnost in izkuše-
nost. Spoštujem to, da starši najbolje poznajo svoje otroke, zato bi 
njim in vsem drugim, ki imajo stike z mladimi (na primer tetam, 
stricem, starim staršem in celo mladinskim duhovnim vodite-
ljem), zgolj rada ponudila orodje, ki mi je pomagalo pri mojem 
poslanstvu katoliške matere, ki upa, da bo vzgojila svetnike.

Prijatelji, starši ali prijateljski starši?
Pri vzgoji otrok sta dve skrajnosti, ki se jima moramo izogiba-
ti: permisivni starši, ki opuščajo pravila, da bi bili »prijatelji« 
svojim otrokom, in avtoritarni starši, ki otroke zatirajo s stro-
gimi pravili. (Ironično je, da ti različni vzgojni slogi velikokrat 
ustvarijo enako vrsto otrok, ki imajo nizko samopodobo in se v 
življenju slabo odločajo.)

Bolje je, da smo avtoritativni starši.
V nasprotju s permisivnimi starši (ki očitno ravnajo na podlagi 

strahu ali brezbrižnosti) nismo zgolj otrokovi »prijatelji« in odloča-
mo, kadar je treba. Vemo, da v Svetem pismu piše: »Nobeno vzga-
janje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa 
daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti« (Pismo Hebrej-
cem 12,11). Toda v nasprotju z avtoritarnimi starši (ki očitno rav-
najo v jezi ali napuhu) otrok ne učimo, naj nas prezirajo ali se nas 
bojijo, ker jih hladnokrvno in strogo kaznujemo. Upoštevamo na-
vodilo apostola Pavla: »Ne jezite svojih otrok, temveč jih vzgajajte v 
Gospodovi vzgoji in opominjanju« (Pismo Efežanom 6,4).

Neka raziskava študentov je pokazala, da otroci permisivnih 
ali avtoritarnih staršev iščejo nasvete pri vrstnikih, otroci avto-
ritativnih staršev pa verjetno prosijo za nasvet mamo ali očeta.1 
To me spominja na priložnost, ko sem kosila s prijateljičino 
prisrčno najstniško hčerko, ki je povedala, da je šla naravnost k 
svoji iskreni materi, kadar je hotela razumeti pomen spolnega 
izraza, ki ga je slišala. Mama ji je jasno odgovorila, odgovor pa 
utemeljila s cerkvenim naukom. Dekle je bilo zadovoljno.
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15KAKO VODIMO OTROKE V NEBESA

»Mama mi zmeraj pove resnico,« mi je rekla, »in nikoli ne bi 
pomislila, da bi tako vprašanje zastavila sošolkam ali prijatelji-
cam.«

Želimo, da bi naši otroci ravno to rekli o nas. Če smo starši 
ustrezno avtoritativni, bomo to dosegli. Moji otroci vedno pri-
dejo k meni z zahtevnimi moralnimi vprašanji, ravno zato, ker 
vedo, da jih ne bom obsojala ali jim ponujala izmikajočih pri-
bližkov odgovorov. Toda svoje odgovore vselej prilagodim nji-
hovi razvojni stopnji.

VZGOJa aLi iNdOKtRiNaCiJa
Permisivni starši menijo, da ni prav »indoktrinirati« otrok. Mor-
da trdijo, da bi se moral otrok svobodno odločati glede različnih 
moralnih vprašanj. Toda beseda indoktrinirati dobesedno pome-
ni »poučevati« in celo permisivni starši učijo otroke, da cenijo 
strpnost, odprtost duha in sočutje do drugih. Vprašanje torej ni: 
»Ali boš poučeval svoje otroke?«, temveč »Kakšna načela jim boš 
vcepil?«

Ustvarjeni za prejemanje
Vsak, kdor poučuje otroka, bi moral upoštevati naslednjo mod-
rost svetega Tomaža Akvinskega: »Kar je prejeto, je prejeto v 
skladu z držo prejemnika.«2

Če nalijemo vodo v kozarec, nastane vodni steber. Če jo zlije-
mo na pladenj, nastane luža. Vodnega stebra ne moremo ustva-
riti na pladnju, ker pladenj ni narejen tako, da bi tako prejemal 
vodo. Enako velja za »vlivanje« znanja in resnice v otrokov um.

Otrokovi možgani lahko sprejmejo to, za kar so bili ustvarje-
ni, in med razvojem se spreminjajo. Najmlajši otroci (malčki in 
predšolski) ločijo med prav in narobe na podlagi izogibanja 
kazni ali dobivanja nagrade. Ko odraščajo (osnovnošolci), razu-
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16 Čudovito ustvarjeni

mejo pojme, kot je »pravičnost« oziroma »pravica« (pomislite 
na to, kako ugovarjajo »nepravičnemu« pravilu).

V tem »obdobju nedolžnosti« pred puberteto (imenovanem 
tudi »latentna doba«) otrokov um ni ustvarjen za sprejemanje 
nazornih ali nedvoumnih resnic o zahtevnih moralnih vpraša-
njih, zlasti glede spolnosti. Zato v dokumentu Papeškega sveta 
za družino z naslovom Človeška spolnost – resnica in pomen (78) 
takole piše o predpubertetnikih:

»Tega obdobja miru in vedrine ne sme nikoli skaliti nepo-
trebna informacija o spolnosti. V teh letih, ko telesni spolni ra-
zvoj še ni očiten, je normalno, da so otrokovi interesi usmerjeni 
na druge vidike življenja. /…/ Da ne bi motili tega pomembnega 
naravnega obdobja otrokovega razvoja, bodo starši spoznali, da 
morajo previdno vzgojo za čisto ljubezen v tem obdobju uresni-
čevati posredno, v pripravi na puberteto, ko bo potrebna nepo-
sredna informacija.«

V preostanku knjige vam bova pokazala, kako te teme razlo-
žite malčkom, če naletijo nanje. Naučila vas bova tudi, kako ses-
ti z »velikimi otroki« (po navadi s tistimi, ki so ravno prišli v 
puberteto), ki so pripravljeni, da jim pripovedujete o teh stva-
reh. Pisci dokumenta Človeška spolnost – resnica in pomen (94) 
nas opominjajo: »Čeprav [starši] ne bodo razodevali bojazni, 
strahu in pretirane zaskrbljenosti, ne bodo dopustili, da bi 
omahljivost in lagodnost preprečili« poučevanje otrok, temveč 
bodo »na pozitiven in previden način uresničili naročilo Druge-
ga vatikanskega koncila: ‘Mlade ljudi je treba primerno in pra-
vočasno, najbolje v krogu družine same, poučiti o dostojanstvu, 
nalogi in uveljavljanju zakonske ljubezni; navajeni na ta način 
na gojitev čistosti bodo mogli v primerni starosti po lepo preži-
veti zaročni dobi pristopiti k poroki.᾿«

»Pri odgovarjanju na vprašanja otrok bodo morali starši po-
nuditi dobro premišljene argumente o veliki vrednosti čistosti 
in pokazati intelektualno in človeško šibkost teorij, ki jih navdi-
hujejo permisivna in hedonistična obnašanja. Odgovarjali jim 
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17KAKO VODIMO OTROKE V NEBESA

bodo jasno, ne da bi pripisovali prevelik pomen patološki spolni 
problematiki.« (96)

Najhujša stvar na svetu
Biti samostojen odrasel človek ne pomeni zgolj biti sposoben 
obdržati službo in znati prav ravnati z denarjem. Če vaš otrok 
do odraslosti ni razvil teh spretnosti, se utegne zgoditi, da bo 
pristal v kakšni odvetniški pisarni in oddajal vlogo za osebni 
stečaj, kar je sicer slabo, ni pa najhujše na svetu.

Huje je, če otrok odraste ter ne pozna razlike med dobrim 
in zlom. Ali pa, če tega ne zna, da ni dovolj zrel in nima volje, 
da bi izbral dobro. Če otroci nimajo razvitih spretnosti na teh 
področjih, se lahko za vso večnost oddaljijo od Boga. To pa je 
zagotovo najhujše na svetu.

Kaj torej toliko staršev zadržuje, da bi otroke naučili po-
membne resnice o tem, kaj je prav in kaj narobe? Nekaterim je 
morda nerodno zaradi preteklega (ali trenutnega) življenjskega 
sloga in se nočejo pogovarjati o teh stvareh, ker se bojijo, da jih 
bodo otroci imeli za hinavce. Drugi se morda nočejo soočiti z 
otroki v upanju, da se bo vse dobro izšlo, če bodo samo »pri-
jazni« ali ne bodo storili ničesar. Ali pa mislijo, da lahko prepros-
to rečejo: »To verujemo!« ali »Tega ne delamo!«, ker ne vedo, 
kako bi predstavili razumen temelj za svojo vero.

Ko sem vzgajala svoje najstnike, sem odkrila naslednjo res-
nico: sprejeli bodo pogled na svet, ki se jim zdi smiseln, četudi je 
v naši kulturi težko živeti po njem. Ustvarjeni so za »sprejema-
nje« ne le pravil ali cerkvenih naukov, temveč razlogov, ki pod-
pirajo te nauke. In hvala Bogu, te razloge lahko prilagodimo 
vsakemu otroku, saj temeljijo na splošnem načelu, ki se imenuje 
naravno pravo.

prelom Čudovito ustvarjeni.indd   17 12. 01. 2022   12:13:54




