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Kako naj starši otrokom 
posredujejo lepoto in globino 

nauka katoliške Cerkve?

Iz odnosa med očetom in mamo otroci razberejo,
ali njuno življenje vodi vzajemna ljubezen ali 
sebično koristoljubje. Njun odnos je osrednji 
dejavnik pri oblikovanju družinskega življenja, 
saj odloča o tem, koliko bodo otroci v svojem 
življenju videli Boga na delu oziroma ali bodo 

znali ceniti pričevanje svojih staršev. ~:~
ZBIRKA KNJIŽIC ZA KRŠČANSKE

DRUŽINE NA POTI VERE.

6,90 EUR
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UVOD

»Starši in botri, ohranite luč, ki vam je za-
upana, da bodo vaši otroci v Kristusovi luči 
varno hodili kot otroci luči, vztrajali v veri in 
šli z vsemi svetniki v nebesih prihajajočemu 
Gospodu naproti.« (Obred svetega krsta)

Se spominjate, da ste med obredom krsta 
prižgali svečo, ki je simbol upanja, da bo vera 
vašega otroka sijala z ravno takšnim sijajem. 
Morda ste kdaj slišali kakšno nedolžno mo-
litev svojega otroka pred spanjem ali opazi-
li, kakšno angelsko lepoto izžarevajo otroci 
med prvim svetim obhajilom. Gotovo ste 
spoznali, kako neskončno očarljiva je vera 
majhnega otroka.

Zgodnja dejanja vere lahko v nadaljeva-
nju otrokovega življenja vzcvetijo. Morda 
bodo starši celo priča temu, da se bo njihov 
otrok postavil za svoja prepričanja v šoli in 
nazadnje obiskoval mašo s svojimi otroki. 
Zgodba drugih staršev pa se bo odvijala v 
nasprotno smer: vera v Boga bo izginila is-
točasno kot vera v Miklavža ali pa bo otrok 
skušal opustiti obiskovanje nedeljske maše že 
v osnovni šoli. Kdo bi lahko dojel globoko  
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bolečino staršev, katerih sin ali hči izgubi 
vero?

Pa vendar se zdi, da so takšne žalostne 
zgodbe zelo pogoste, zgodbe o sreči pa red-
ke. Če le upate na najboljše in bolj ali manj 
živite enako kot vsi drugi v svoji okolici, je 
zelo verjetno, da bodo tudi vaši otroci pustili 
vero daleč za seboj.

Pri obredu krsta se zaobljubimo, da bomo 
svojo vero predali otroku. Sveča je pravza-
prav namenjena bolj staršem kot otrokom! 
Kako lahko to obljubo izpolnimo? Cilj knji-
žice je, da razmislimo o tem vprašanju, in si-
cer ne glede na okoliščine, v katerih živimo. 
Najprej si bomo pogledali, kaj vera pravza-
prav je, če namreč tega ne bomo vedeli, vere 
ne bomo mogli predati naprej.
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VERA NAŠEGA OČETA

Abraham je naš oče v veri. Svojo vero mu 
je uspelo predati naprej, vse do nas, zato je 
najprimerneje, da začnemo z njegovo zgod-
bo, ki se začne z božjim klicem:

»Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine 
in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo 
bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik 
narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje 
ime veliko, da bo v blagoslov!«

(1Mz 12,1‒2)

Bog je Abrahama prosil, naj zapusti svojo 
deželo. Od njega ni pričakoval, da bo v trenut-
ku postal popoln, prosil pa ga je, naj tvega. Si 
lahko zamišljate, kako negotovega se je moral 
počutiti, ko je pred davnimi leti taval po tuji 
zemlji? Gotovo je bil prepuščen na milost in 
nemilost marsikateri tamkajšnji vojski. Vse to 
je moral prestajati zaradi nekakšne nore božje 
obljube, katere izpolnitev ni bila zelo verjetna, 
in ob misli na udobno življenje v domačem 
Uru, ki se ga je še kako živo spominjal. Papež  

Predajanje vere otrokom.indd   11Predajanje vere otrokom.indd   11 16.5.2014   8:43:3816.5.2014   8:43:38



12

Janez Pavel II.1 je v svoji poeziji zajel to majhno 
možnost izpolnitve božje obljube Abrahamu: 

»Glas je govoril: Postal boš oče
mnogih narodov,
tvoj zarod bom pomnožil kakor pesek
ob morskem nabrežju.
Kako se bo izpolnila ta obljuba, je razmi-
šljal Abraham,
ko pa mi je narava odvzela očetovstvo?
Žena, ki sem jo vzljubil
v dneh svoje mladosti,
mi ni dala sina. Oba zato trpiva.
Glas pa je vseeno pravil: Postal boš oče.
Postal boš oče množice narodov,
tvoj zarod bom pomnožil,
kakor pesek na morskem nabrežju.«
Glas mu je vztrajno prigovarjal, zato se je 

Abraham odzval nanj in se podal v divjino z 
vsem, kar je imel, in z ženo Saro, svojimi slu-
žabniki ter drugimi sorodniki, ki so želeli z 
njim. Abraham je izpolnitev obljube v resnici 
doživel, kajti postal je oče številnega naroda. 

1 Janez Pavel II., Rimski triptih, Celjska Mohorjeva 
družba, Maribor 2003.
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To se ni zgodilo, ker bi bil tako možat, ampak 
ker ga je poklical Bog.

Zgolj ljubezen

Abrahamova zgodba nas čudovito pouči 
o veri in njenem predajanju otrokom. Za-
mišljajte si, kako se je moral počutiti Izak v 
tistem trenutku, ko bi ga moral Abraham žr-
tvovati. Tedaj pa se je iz nebes zaslišal glas, 
ki je Abrahama ustavil in mu naročil, naj na 
oltarju namesto Izaka žrtvuje ovna! Izak je 
tako neposredno videl, kako Bog skrbi zanj. 
Pozneje zgodba opisuje tudi, da je Izak na 
zelo nenavaden način spoznal svojo priho-
dnjo ženo. Abrahamov služabnik je potoval 
nazaj v daljni Ur, da bi zanj našel ženo. Prva 
ženska, ki jo je srečal, je bila ena od Izakovih 
sestričen, mladenka, ki je prav tako verovala 
v Boga in je bila pripravljena vse pustiti za 
seboj. Abraham je s to izkušnjo omogočil 
sinu Izaku, da je izkusil moč vere.

V celotni zgodbi se nam razkriva Bog, či-
gar namen je Abrahamov blagor. Konec kon-
cev od njega ni zahteval, da mu bo v resnici 
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daroval sina, kar pa se je pri darovanju dru-
gim bogovom tistega časa pogosto dogajalo.

Največja motivacija za našo vero je, da 
Bog skrbi za nas. Katekizem katoliške Cerkve 
ugotavlja (v členu 150), da je vera izročanje 
celotnega življenja Bogu kot odgovor na nje-
gov klic: »Vera je najprej človekova osebna 
privrženost Bogu.« Je mar poleg božje skr-
bi za nas še kakšen razlog, zaradi katerega bi 
mu bili pripravljeni podvreči svoje življenje? 
Teolog Hans Urs von Balthasar je to izrazil z 
besedami: »Le ljubezni gre verjeti.«2

Ljubezen, ki nam jo naklanja Bog, je tudi 
temelj naše vere. (To velja tudi za spornejša 
prepričanja, o katerih bomo govorili pozne-
je.) Katekizem nadaljuje (v členu 150), da so 
naša prepričanja o Bogu neločljivo povezana 
z našo predanostjo njemu: »Hkrati in nelo-
čljivo pa je (vera) tudi svobodna pritrditev 
celotni resnici, ki jo je Bog razodel.« V raz-
lične verske resnice, to je vsebino Katekizma 
katoliške Cerkve, ne verujemo le zato, ker 
nam to zapoveduje Cerkev. Cerkev nas vabi 

2 Hans Urs von Balthasar: Love Alone: the Way of Re-
velation, Sheed and Ward, London 1968, 68.
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k veri v Boga, ki nam želi dobro. Dokaz za to 
je Jezus Kristus, ki je mislil izključno na naše 
dobro.

Naš klic

Jezusov klic, naj se ljubimo med seboj, iz-
vira neposredno iz njegove skrbi za nas: »To 
je moja zapoved, da se ljubite med seboj, ka-
kor sem vas jaz ljubil« (Jn 15,12). Tudi mi smo 
poklicani, da blagor drugega postavimo na 
prvo mesto. Sveti Tomaž Akvinski je zapisal 
klasično definicijo ljubezni: »Ljubiti pomeni 
želeti drugemu dobro.«3 Življenje je vrsta pri-
ložnosti, da bližnjemu delamo dobro, nič več 
in nič manj. Bog nas kliče k družinskemu ži-
vljenju, v katerem nenehno žrtvujemo lastni 
blagor za blagor drugega. To ne pomeni, da 
posamezniki niso izpolnjeni, ampak da vsi 
pridobimo s tem, ko držimo skupaj.

Če bodo naši otroci videli, da se na tak 
klic odzivamo, bodo skupaj z Izakom na svo-

3 Sveti Tomaž Akvinski, Summa Theologica, Primae 
Secundae Partis, 24, 4.
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ji koži izkusili, da je Bog usmiljen, in bodo 
verovali.

Otroci morajo konkretno izkusiti, da je 
radodarnost do drugih pomembnejša od 
dragih oblačil in občudujočih pogledov. To 
pomeni, da bomo morali družinsko življe-
nje vzeti pod drobnogled. Če se družimo le 
v prostem času, jim ne bomo mogli nuditi 
zgleda vzajemnega žrtvovanja, kot je to pou-
daril Aidan Nichols v svoji knjigi Christendo-
me Awake (Prebujeno krščanstvo). Pogledati 
si bomo morali, kako nam lahko delo, skrb 
za otroke, denar in drugo pomagajo živeti 
vzajemno ljubezen v družini.

Par čevljev

Več preživetega skupnega časa družinskim 
članom omogoča tudi, da drug drugemu po-
kažemo, kako Bog deluje. V tem lahko sledi-
mo zgledu mučencev, ki živijo in umirajo kot 
priče. Sveta Margareta Clitherow je izbrala 
grozljivo smrt z zadušitvijo, da njenim otro-
kom ne bi bilo treba pričati proti njeni kato-
liški veri in krivo prisegati. Mučeništva pa ni 
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pretrpela le zato, ker je ljubila svojo družino, 
ampak je svojo smrt izkoristila tudi kot prilo-
žnost, da je bila zgled svojim otrokom. Sveta 
Margareta je šla na morišče bosonoga, da bi 
hči lahko dobila njene čevlje in šla po njenih 
stopinjah. Njeno pričevanje je pričevanje kr-
ščanskega starša. Prav nikakršno preseneče-
nje ni, da je hči Bogu posvetila življenje kot 
nuna in da sta dva sinova postala duhovnika.

Proti nemogočemu

Morda se nam zgleda Abrahama in Mar-
garete zdita nedosegljiva. Veliko verjetneje 
je, da bomo na svoje otroke kričali, kot da 
bi zanje umrli! Ali se od nas res pričakuje, 
da bomo mislili na blagor drugih, ko pa smo 
komajda kos nesrečam, boleznim, ločenosti 
ali prepirom v družini? In najstniki, ki jih 
preprosto ne zanima nič, kar je povezano z 
vero? Vsi izkušamo, kako se v naši družini 
zgled žrtvovanja iz ljubezni in s tem naša ve-
rodostojnost pričevanja zdita nemogoča.

Kot bomo videli v nadaljevanju knjižice, 
se lahko drugim podarimo le kot v odgovor 
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na božje posredovanje v našem življenju. 
Zelo globoko moramo izkusiti, da Bog skrbi 
za nas, ne le v abstraktni veri, ampak tudi v 
konkretnem dejanju – kot pri Izaku.

Izvedeli bomo tudi, kako lahko v družini 
kot v odgovor na božjo ljubezen posnemamo 
vzornike. Kako se lahko v svojem vsakodnev-
nem življenju odpiramo za božje posredova-
nje, da bomo zgled svojim otrokom? Kako 
starševska ljubezen vpliva na verovanje naših 
otrok? Spoznavali bomo, kako lahko staršev-
ski zgled v luči odnosa med moškim in žen-
sko izrazi osrednjost ljubezni. Nazadnje se 
bomo posvetili še dejstvu, kako pomembno 
je sporazumevanje družine s širšo družbo, 
in pogledali, kako naše sporazumevanje z 
župnijo, šolo, skupnostjo in mediji vpliva na 
našo sposobnost, da bližnjega postavimo na 
prvo mesto. Če bomo hodili po poti ljubezni 
in to izpričevali, bodo naši otroci po božji 
milosti prav tako stopali po naših stopinjah.
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Kako naj starši otrokom 
posredujejo lepoto in globino 

nauka katoliške Cerkve?

Iz odnosa med očetom in mamo otroci razberejo,
ali njuno življenje vodi vzajemna ljubezen ali 
sebično koristoljubje. Njun odnos je osrednji 
dejavnik pri oblikovanju družinskega življenja, 
saj odloča o tem, koliko bodo otroci v svojem 
življenju videli Boga na delu oziroma ali bodo 

znali ceniti pričevanje svojih staršev. ~:~
ZBIRKA KNJIŽIC ZA KRŠČANSKE

DRUŽINE NA POTI VERE.
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