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VZGOJA V DRUŽINI

PREDGOVOR
Antropolog Levi-Strauss je v svoji knjigi Rasa in kultura dejal, da je družina naravni predpogoj,
brez katerega bi ne mogla obstajati družba, v bistvu pa tudi ne človek.
Pa vendar vidimo, da je naš čas vse bolj zmeden in se kaže tudi kot družini sovražen. Italijanski
sociolog in filozof Pier Paolo Donati trdi, da mnogo osebnih in družbenih nesreč ter nelagodij, ki
jih doživlja danes na milijone oseb, izvira iz dejstva, da niso mogli ali znali »biti družina in jo
ustvarjati«. Pogosto se te osebe tega ne zavedajo, ker jim manjkajo kulturna in materialna orodja,
da bi videli v družini njihovo največjo dobrino in bi zanjo delali. Tega si sicer želijo, vendar jim tega
ne uspe uresničiti.
Da, družba ima takšno podobo, kakršno ima družina: če se razdre družina, se razdre tudi
družba; če družina razvodeni, se isto zgodi tudi z družbo. Ne moremo se pritoževati nad
razpadanjem družbe, nad družbenimi krivicami, nad revščino, nad pomanjkanjem spoštovanja do
človeškega dostojanstva, ko pa družbena zakonodaja in politika ne promovirata družine, temveč,
ravno nasprotno, podpirata načine življenja, ki povzročajo prav to družbeno zlo.
Današnji čas podpira obliko družbe, ki jo sestavljajo nepovezani posamezniki, razvajeni od
obljub, oboroženi z raznovrstnimi pravnimi pravicami, preplavljeni z možnostmi potrošništva, v
kateri vsi odločajo in številni živijo zato, da bi v prvi vrsti zadovoljevali svoje lastne želje.
Sveti Janez Pavel II. pravi v svoji prvi okrožnici Redemptor hominis: »Smo v dramatičnem
položaju (…): kajti tisti, ki hoče iztržiti od drugega čim več, in tisti, ki drugemu plačuje davek
krivice in sramote, sta oba človeka. To stanje je tem hujše, ker živijo drug ob drugem privilegirane
družbene plasti in dežele preobilja, ki si čezmerno kopičijo bogastvo (…); so pa tudi družbe ali vsaj
široke plasti v njih, ki trpe lakoto; družbe, kjer zaradi pomanjkanja ali nezadostne hrane vsak dan
nemalo ljudi umre. (…) Na tej zares težki poti bo težko napredovati, če se prej ne spremenijo
mišljenje, hotenje in srca.« (Redemptor hominis, 16).
Obstajajo osebe in gibanja, ki trdijo, da je družina institucija preteklosti, ter da je potrebno
spola (gender) in generacije osvoboditi vezi že presežene tradicije. Vendar pa so nam posledice, ki
izvirajo iz te vizije, že nekoliko poznane. Posameznik, »osvobojen« pomena družinskih odnosov,
občuti naraščajočo osamljenost. Izguba razlikovanja med moškim in žensko izzove globoke krize
identitete. Zakon, v katerem eden od partnerjev v prvi vrsti išče uresničenje lastnega jaza, se
izkaže za vir nesreče. Če ne vidimo družbenih vrlin družine, izgubi družba svoj človeški kapital in se
na koncu razleti.
Družina je kraj, kjer se oblikuje temeljni občutek bivanja vsakega človeškega bitja. V tej knjigi je
zbrana vrsta del o vzgoji v človeških krepostih, ki so jih napisali izvedenci. Upamo, da bodo dobra
pomoč za starše in tudi za tiste, ki na tak ali drugačen način z njimi sodelujejo pri vzgoji otrok. Vsa
ta dela lahko najdete na spletni strani www.si.opusdei.org. Bralec bo lahko ugotovil, da se
pogosto citira sv. Jožefmarija Escrivá (1902-1975), katerega naukov je bilo deležnih že na milijone
družin po vsem svetu.
Ljubljana, 2. oktobra 2015
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VZGOJNO POSLANSTVO DRUŽINE (1)
Človek, ustvarjen po božji podobi in sličnosti, »edino bitje, ki ga je Bog hotel zaradi njega
samega«1, je ob rojstvu in v daljšem časovnem razdobju zelo odvisen od nege svojih staršev.
Čeprav od trenutka spočetja v polnosti uživa dostojanstvo človeške osebe, ki mora biti priznano in
varovano, je tudi dejstvo, da potrebuje čas in pomoč, da bi se razvil v vsej svoji polnosti. Ta razvoj
— ki ni niti avtomatičen niti avtonomen, temveč svoboden in v odnosu do drugih — je predmet
vzgoje.
Sam izvor besede (lat. educatio) govori o potrebi človeškega bitja po vzgoji kot o bistvenem
elementu njegovega izpopolnjevanja. Latinski izraz izhaja iz besede “ducere”, ki pomeni “voditi”.
Človek potrebuje to, da ga drugi vodijo, da bi mogel izpopolniti svoje sposobnosti. Prihaja tudi od
“educere”, kar pomeni “izvleči”. Značilno za vzgajanje je ravno to: “izvleči najboljše” iz vsakega
posameznika, razvijati vse sposobnosti osebe. Ta dva vidika — voditi in razvijati — sestavljata
nekakšen temelj vzgojnega dela.

STARŠI, PRVI IN GLAVNI VZGOJITELJI
Ni težko razumeti — kot je mnogokrat poudarilo učiteljstvo Cerkve —, da so starši »glavni in
prvi vzgojitelji svojih otrok«.2 To je pravica-dolžnost, ki korenini v naravnem zakonu, zato vsi
razumejo, čeprav v nekaterih primerih zgolj intuitivno, da nujno obstaja kontinuiteta med
posredovanjem človeškega življenja in odgovornostjo za vzgojo.
Človek spontano zavrača misel, da bi starši lahko prenehali skrbeti za svoje otroke, potem ko
so prišli na svet, ali da bi bila njihova vloga lahko omejena na skrb za fizične potrebe otrok, ne bi
pa se ukvarjali z njihovimi umskimi in moralnimi potrebami. Razlog za to naravno zavračanje je v
tem, da človeški um razume, da je primarno okolje za sprejem in razvoj človekovega življenja
zakonska in družinska skupnost.
Razodetje in cerkveno učiteljstvo prevzemata in poglabljata racionalne razloge, zaradi katerih
so starši prvi vzgojitelji. »Ker ju je Bog ustvaril kot moža in ženo, postane njuna medsebojna
ljubezen podoba absolutne in neminljive ljubezni, s katero Bog ljubi človeka.«3
Božja zamisel, družina, »je občestvo oseb, sled in podoba občestva Očeta in Sina v Svetem
Duhu. Njena roditvena in vzgojna dejavnost je odsev Očetovega stvariteljskega dela.« 4
Posredovanje življenja je skrivnost, ki vključuje sodelovanje staršev s Stvarnikom, da bi pričelo

1

Drugi vatikanski koncil, past. konst. Gaudium et spes, št. 24.
Katekizem katoliške Cerkve, št. 1653.
3
Prav tam, št. 1604.
4
Prav tam, št. 2205.
2

5

VZGOJA V DRUŽINI

obstajati novo človeško bitje, ki nosi podobo Boga in je poklicano k življenju kot njegov otrok.
Vzgoja pa je v polnosti deležna te skrivnosti. To je globoki razlog, zaradi katerega je Cerkev vedno
trdila: »Po sami svoji naravi sta ustanova zakona in zakonska ljubezen naravnana na roditev in
vzgojo otrok in dosežeta v njih tako rekoč svojo krono.«5
K bistvu zakona spada odprtost za življenje, ki ni omejeno samo na roditev otrok, ampak
vključuje tudi obveznost, da se jim pomaga živeti polno človeško življenje v odnosu z Bogom.
Skrivnost odrešenja nam osvetljuje vzgojno poslanstvo staršev, vključeno v božji zamisli.
Jezus Kristus, ki s svojimi besedami in deli »človeku v polnosti razodeva človeka in mu odkriva
njegovo najvišjo poklicanost«6, se je hotel učlovečiti in biti vzgojen v družini. Poleg tega je hotel
zakon povzdigniti na raven zakramenta in ga pripeljati do njegove polnosti v odrešenjskem načrtu
Previdnosti.
Po zgledu svete družine so starši sodelavci ljubeče božje previdnosti, da bi privedli do zrelosti
osebo, ki jim je bila zaupana, tako da jo spremljajo in od otroštva do odrasle dobe spodbujajo
njeno napredovanje v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.7
Sv. Janez Pavel II. je ta nauk povzel z razlago, da ima vzgojna pravica-dolžnost staršev tri
značilnosti8:
— je bistvena, ker je povezana s posredovanjem človeškega življenja;
— je izvorna in primarna glede na vlogo drugih vzgojnih dejavnikov — ki je od tod izpeljana in
sekundarna —, kajti odnos ljubezni med starši in otroki je edinstven in predstavlja dušo vzgojnega
procesa;
— je nezamenljiva in neodtujljiva: ne more biti v celoti prisvojena ali prenesena. Zavedajoč se
tega dejstva je Cerkev vedno učila, da ima vloga staršev pri vzgoji tolikšno težo, »da jo je silno
težko nadomestiti tam, kjer bi manjkala.«9 Dejansko je zasenčenje teh resnic mnoge starše
pripeljalo do zanemarjanja ali celo do opuščanja njihove nezamenljive vloge do te mere, da je
Benedikt XVI. govoril o »izrednem stanju v vzgoji«10, s katerim se moramo vsi soočiti.

CILJ IN DUŠA VZGOJNEGA DELA
»Bog, ki je ustvaril človeka iz ljubezni, ga je tudi poklical k ljubezni, temeljni in prirojeni
poklicanosti vsakega človeškega bitja.«11 Glede na to, da je človekova temeljna in prirojena
poklicanost ljubezen, ne more biti cilj vzgojnega poslanstva staršev nič drugega kakor učiti otroke
5

Drugi vatikanski koncil, past. konst. Gaudium et spes, št. 48.
Prav tam, št. 22.
7
Lk 2, 52.
8
Prim. Sv. Janez Pavel II., apost. spodbuda Familiaris consortio, 22. 11. 1981, št. 36.
9
Drugi vatikanski koncil, Gravissimum educationis, 28. 10. 1965, št. 3.
10
Benedikt XVI., Sporočilo rimski škofiji o nujni nalogi vzgoje, 21. 1. 2008.
11
Katekizem katoliške Cerkve, št. 1604.
6
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ljubiti. Ta cilj je še podprt z dejstvom, da je družina edini kraj, kjer osebe niso ljubljene glede na to,
kar imajo, kar znajo ali kar proizvajajo, marveč zaradi svojega položaja kot člani družine: zakonci,
starši, otroci, bratje, sestre.
Zelo pomenljive so besede sv. Janeza Pavla II.: »V perspektivi, ki sega vse do korenin
stvarnosti, je treba povedati, da sta bistvo in naloga družine v zadnji instanci določena z ljubeznijo
(…). Vsaka posebna naloga družine je izraz in udejanjanje tega temeljnega poslanstva.«12
Toda, kako izvršiti takšno poslanstvo? Odgovor je vedno isti: z ljubeznijo. Ljubezen ni le cilj,
temveč tudi duša vzgoje. Sveti Janez Pavel II. je potem, ko je opisal tri temeljne značilnosti
vzgojne pravice-dolžnosti staršev, napravil zaključek, da »poleg teh značilnosti ne moremo
pozabiti, da je najradikalnejši element, ki določa vzgojno dolžnost staršev, očetovska in
materinska ljubezen, ki v vzgajanju doseže svoje uresničenje, ko služenje življenju napravi polno in
popolno.
Ljubezen staršev se iz izvira spremeni v “dušo” in posledično v normo, ki navdihuje in vodi
vsako vzgojno dejanje, ga bogati z vrednotami miline, stalnosti, dobrote, služenja, nesebičnosti,
duha požrtvovalnosti, ki so najdragocenejši sad ljubezni.«13
Zato je ob soočenju z »izrednim stanjem v vzgoji«, o katerem je govoril Benedikt XVI., prvi
korak to, da spomnimo, da je cilj in notranje gonilo vzgoje ljubezen. In da kljub popačeni podobi
pristnega obličja ljubezni starši, kot deležniki in sodelavci božje ljubezni, imajo zmožnost in veselo
poslanstvo, da na živ način posredujejo njen pravi pomen.
Vzgoja otrok je projekcija in nadaljevanje same zakonske ljubezni, zato je družinsko ognjišče,
ki se rodi kot naravni razvoj ljubezni med zakoncema, primerno okolje za človeško in krščansko
vzgojo otrok. Zanje je prva šola ljubezen, ki vlada med staršema. Preko njunega zgleda od
zgodnjih let prejemajo pristno usposabljanje za resnično ljubezen.
Zaradi tega je sv. Jožefmarija kot prvi nasvet zakoncem govoril, naj varujejo in vsak dan znova
osvojijo svojo ljubezen, saj je vir energije, tisto, kar resnično daje skladnost vsej družini.
Če med starši vlada ljubezen, bo okolje, ki ga vdihavajo otroci, okolje izročitve, velikodušnosti.
Vzdušje dóma določata zakonca z njuno medsebojno ljubeznijo: besede, kretnje in tisoč
požrtvovalnih pozornosti.
Tako bo ljubezen napolnila vse in poskrbela, da bomo delili veselje in morebitne grenkobe, da
se bomo znali nasmehniti in pozabiti na lastne skrbi, da bi se lahko posvetili drugim. Poskrbela bo,
da bomo poslušali sozakonca ali otroke in jim pokazali, da jih resnično ljubimo in razumemo, da
bomo spregledali nepomembne praske, ki bi jih samoljubje moglo spremeniti v visoke ovire.
Pomagala bo, da vložimo veliko ljubezni v majhne pozornosti, iz katerih je sestavljeno vsakodnevno
sožitje.14

12

Sv. Janez Pavel II., apost. spodbuda Familiaris consortio, 22. 11. 1981, št. 17.
Prav tam, št. 36.
14
Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, št. 23.
13

7

VZGOJA V DRUŽINI

Skoraj vedno gre za drobne stvari, ki jih zaljubljeno srce zna videti kot nekaj velikega in ki
zagotovo imajo ogromen vpliv na oblikovanje otrok, tudi najmlajših.
Ker je vzgoja potrebno nadaljevanje očetovstva in materinstva, je skupna udeleženost
zakoncev razširjena tudi na vzgojo. Vzgojno poslanstvo leži na starših ravno z vidika njunega
zakona; vsak izmed zakoncev je solidarno deležen očetovstva ali materinstva drugega. Ne smemo
pozabiti, da so ostali vzgojni dejavniki — šola, župnija, mladinski klub itd. — sodelavci staršev:
njihova pomoč je nadaljevanje — nikoli zamenjava — družinskega doma. Skratka, za poslanstvo
ustvarjanja dóma sta potrebna oba zakonca. Bog daje svojo milost, ki nadomesti neizogibno
odsotnost enega od njiju, ni pa na mestu prostovoljno izogibanje ali odpoved.
Jasno je, da so se v svetu zgodile ogromne družbene in delovne spremembe, ki vplivajo tudi
na družino. Med drugimi pojavi je naraslo število domov, v katerih imata tako mož kot žena
poklicno delo izven doma, ki je pogosto precej zahtevno. Vsaka generacija ima svoje probleme in
svoja sredstva za njihovo reševanje in ni nujno slabša ena ali druga stvar, prav tako pa ne gre
zapasti v kazuistiko.
V vsakem primeru pa ljubezen zna postaviti družino pred delo in je iznajdljiva pri tem, da
omejenost časa, namenjenega družini, zna nadoknaditi z intenzivnejšim odnosom. Razen tega se
moramo spomniti, da morata biti oba zakonca udeležena pri izgradnji dóma, in se izogibati
zmotne ideje, da je temeljna naloga moškega služiti denar, medtem ko bi domača opravila in
vzgojo otrok prepustil ženi. Mariji in Jožefu, ki sta videla Jezusa napredovati v modrosti, starosti in
milosti15, zaupamo poslanstvo staršev, ki z Bogom sodelujejo pri nalogi, katero zaznamuje velika
presežnost in najvišja lepota.
M. Diez

15

Prim. Lk 2, 52.
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VZGOJNO POSLANSTVO DRUŽINE (2)
Človeška oseba se uresničuje, izgrajuje samo sebe preko svojih svobodnih odločitev. Kot je
znano, svoboda ne sestoji v preprosti možnosti izbrati to ali ono, temveč v sposobnosti, da si
gospodar samega sebe, da bi se lahko usmeril k resničnemu dobremu. Zato je eden od središčnih
vidikov vzgoje otrok ravno oblikovanje za svobodo, tako da bodo hoteli delati dobro: to pomeni,
da bodo to hoteli ne zgolj zato, ker je ukazano, marveč prav zato, ker je dobro.
Mnogokrat se vzgaja bolj s tem, kar otroci vidijo in izkusijo doma — v vzdušju svobode,
veselja, ljubezni in zaupanja —, kot pa z besedami. Zato vzgojno poslanstvo staršev bolj kot v
govorjenju sestoji v prenašanju te ljubezni do resnice na otroke, kar je ključ do svobode.1
Na ta način in ob pomoči božje milosti otroci rastejo v želji, da bi svoje življenje usmerili k
popolni Resnici, ki je edina zmožna človeku dati smisel življenja in potešiti najgloblja hrepenenja
njegovega srca.

ZAHTEVNA LJUBEZEN
Vzgoja za svobodo je prava umetnost, ki mnogokrat ni prav nič lahka. Kot pravi Benedikt XVI.,
»smo prišli do morda najbolj delikatne točke vzgojnega dela: najti primerno ravnotežje med
svobodo in disciplino. Brez pravil obnašanja in življenja, ki se dan za dnem tičejo tudi majhnih
stvari, ni mogoče oblikovati značaja in ni pripravljenosti na soočenje s preizkušnjami, ki jih v
prihodnosti ne bo manjkalo. Toda vzgojni odnos je predvsem srečanje dveh svobod in dobro
zastavljena vzgoja je oblikovanje za pravilno uporabo svobode.«2
Koristno uvodno pojasnilo za ustrezen način usklajevanja zahtevnosti in svobode je
upoštevanje tega, da sta krščanska vera in morala ključnega pomena za človekovo srečo. Biti
kristjan je lahko zahtevno, nikdar pa ni utesnjujoče, temveč nadvse osvobajajoče.
Cilj je v tem, da bi otroci od vsega začetka doma izkusili, da »človek (…) ne more najti svoje
polnosti razen z odkritosrčno izročitvijo samega sebe drugim.«3 Nekdo, ki v polnosti živi svoje
krščansko življenje ni »dolgočasnež in konformist; ne izgubi svoje svobode. Samo človek, ki se
popolnoma izroči v božje roke, najde resnično svobodo, veliko in ustvarjalno razsežnost svobode
dobrega.«4
Ravno krščansko življenje je edino srečno življenje; edino, ki osvobaja od grenkobe obstoja
brez Boga. Benedikt XVI. je to silno poudarjal na začetku svojega pontifikata: »Kdor pusti, da
vstopi Kristus, ne izgubi ničesar, ničesar, absolutno ničesar od tega, kar dela življenje svobodno,
1

Prim. Jn 8, 32.
Benedikt XVI., Sporočilo rimski škofiji o nujni nalogi vzgoje, 21. 1. 2008.
3
Drugi vatikanski koncil, past. konst. Gaudium et spes, št. 24.
4
Benedikt XVI., Pridiga, 8. 12. 2005.
2
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lepo in veliko. Ne! Samo s tem prijateljstvom se odpirajo vrata življenja. Samo s tem prijateljstvom
se resnično odprejo vélike zmožnosti človeka. Samo s tem prijateljstvom izkusimo to, kar je lépo in
kar nas osvobaja. Tako bi danes želel glasno in s trdnim prepričanjem, izhajajoč iz izkušnje dolgega
osebnega življenja, povedati vsem vam, dragi mladi: Ne bojte se Kristusa! On ničesar ne odvzema
in daje vse. Kdor se preda njemu, prejme stokratno plačilo.«5
Da bi to dosegli, je na prvem mestu potrebno, da starši sami “odsevajo” veselje doslednega
življenja. Bistveno je, da starši vzgajajo s svojim zgledom. Otroci ne iščejo v svojem očetu ali materi
le malo več znanja ali kolikor toliko tehtnih nasvetov, ampak kaj več: pričevanje o vrednosti in
smislu bivanja, ki se utelesi v konkretnem življenju in je potrjeno v različnih okoliščinah in
dogajanjih v teku let.6
Otroci morajo zaznati, da vedenje, ki je udejanjeno v življenju njihovih staršev, ni utesnjenost,
ampak vir notranje svobode. In starši morajo brez groženj, na pozitiven način “notranje
izgrajevati” svoje otroke, jih vzgajati za to svobodo, jim nuditi argumente, da bi razumeli dobrost
tega, kar se od njih zahteva, tako da bodo to vzeli za nekaj svojega.
Na ta način se krepi njihova osebnost in rastejo v zrelosti, gotovosti in svobodi. Tako se
naučijo živeti ne oziraje se na modne trende in iti proti toku, kadar je to potrebno. Izkušnje kažejo,
da ko otroci odrastejo, ni ničesar, za kar bi bili staršem bolj hvaležni kot za to vzgojo v svobodi in
odgovornosti.

STREMLJENJE K VISOKIM DOBRINAM
Ljubezen do otrok zagotovo nima nikakršne povezave z domnevno — in v praksi nemogočo
— “vzgojno nevtralnostjo”. Po eni strani ne gre pozabiti, da če starši ne vzgajajo, bo to storil
nekdo drug. Vedno, danes pa morda še bolj kot v preteklosti, so družba, okolje in mediji imeli
znaten vpliv, ki v nobenem primeru ni nevtralen. Po drugi strani pa trenutno obstaja težnja k
učenju nekaterih za vse sprejemljivih vrednot: ki so morda pozitivne, vsekakor pa minimalne.
Starši morajo brez strahu vzgajati otroke v vseh dobrinah, ki jih štejejo kot bistvene za
njihovo srečo. Iz tega, da starši vztrajajo na pomenu študija, na primer, se mladi naučijo, da je
učenje pomembna dobrina v njihovem življenju. Iz ljubeznivega ponavljanja staršev o tem, da naj
se umivajo in so urejeni, se naučijo, da higiena in zunanja podoba nista nekaj zanemarljivega. Če pa
starši ne vztrajajo pri nekaterih vrednotah (npr. pri zmernosti, resnicoljubnosti, lojalnosti, pri
molitvi in prejemanju zakramentov, pri sveti čistosti itd.) — in jih ne spremljajo z zgledom ter s
pojasnjevanjem razlogov —, potem lahko otroci intuitivno pomislijo, da so to dobrine, ki niso več
v uporabi, ki jih niti njihovi starši ne živijo ali pa se jih ne upajo resno lotiti.
Za to nalogo je ključnega pomena komunikacija. Običajna skušnjava, ki se pojavlja, je misel, da
“današnjih mladih ne razumemo”, “da je okolje zelo slabo”, “da v preteklosti to ni bilo
dovoljeno”. Preprosto argumentiranje in sklicevanje na avtoriteto lahko morda kdaj pomaga, toda
vedno se na zadnje izkaže za nezadostno. Pri vzgoji je včasih treba zadeve utemeljevati s pomočjo
5
6

Benedikt XVI., Pridiga ob slovesnem začetku petrinske službe, 24. 4. 2005.
Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, št. 28.
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nagrajevanja in kaznovanja, predvsem pa je treba govoriti o dobrih in slabih dejanjih ter o načinu
življenja, ki ga ta dejanja oblikujejo. Na ta način otroci tudi lažje odkrijejo neuničljivo vez, ki obstaja
med svobodo in odgovornostjo.
Razmišljati skupaj z otroki bo vedno potrebno. Sveti Jožefmarija je zapisal, naj si starši
prizadevajo, da jih imajo otroci za svoje prijatelje, katerim lahko zaupajo svoje težnje, svoje
probleme, od katerih lahko pričakujejo učinkovito in ljubeznivo pomoč.7 Da bi to dosegli je treba
skupaj preživljati čas, poslušati vsakega posebej na samem, stopiti korak naprej in spregovoriti o
središčnih temah različnih obdobij življenja: o začetku življenja, o najstniških krizah, o pripravi na
zakon in brez kakršnega koli dvoma — to je namreč najpomembnejše — o poklicanosti, ki jo je
Bog predvidel za vsakega človeka.
Kot pravi Benedikt XVI., »bi bila zelo skromna vzgoja, ki bi bila omejena na podajanje pojmov
in informacij, obenem pa bi ob strani puščala véliko vprašanje o resnici, zlasti o resnici, ki more
voditi življenje.«8 Starši ne smejo imeti strahu pred tem, da bi o vsem spregovorili s svojimi otroki,
niti pred priznanjem, da se tudi oni sami kdaj zmotijo, da imajo napake in da so nekoč bili mladi: ta
zaupnost jim še zdaleč ne jemlje avtoritete, ampak jih naredi primernejše za njihovo vzgojno
poslanstvo.

NAJPOMEMBNEJŠI “POSEL”
Vzgojno poslanstvo staršev je navdušujoča naloga in velika odgovornost. Starši morajo
razumeti, kako nadnaravna naloga je ustvarjanje družine, vzgoja otrok, krščansko odsevanje v
družbi. Od tega zavedanja o njihovem poslanstvu je v veliki meri odvisna učinkovitost in uspeh
njihovega življenja: njihova sreča.9
Starševstvo je prva zaposlitev. Sveti Jožefmarija je imel navado govoriti, da so otroci za starše
prvi in najboljši “posel”: posel njihove sreče, od katerega Cerkev in družba ogromno pričakujeta.
In tako kot dober strokovnjak vselej ohranja plemenito željo, da bi se naučil več in izboljšal svoje
delo, tako je treba gojiti željo po učenju in napredovanju, da bi bili boljši zakonci, boljši starši.
Za spodbujanje te želje je sv. Jožefmarija dal zagon številnim iniciativam, ki pomagajo na
tisoče zakoncem pri njihovi nalogi: tečaji družinskega usmerjanja, mladinski klubi, šole, v katerih
imajo starši glavno vlogo itd.
Biti dober oče ali mati je velik izziv. Ne gre skrivati truda, ki je za to potreben, vendar je z
božjo milostjo, ki jo vključuje zakrament zakona, ter z veselo in ljubečo predanostjo zakoncev,
mogoče vse žrtve nositi dobre volje. Vzgoja otrok ni opravilo, ki ga določa naključje ali okolje,
temveč ga določa ljubezen. S to ljubeznijo se lahko starši z vsem zaupanjem obračajo k Bogu, po
katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji,10 da bi varoval družinsko ognjišče
in njihove otroke navdal z blagoslovom.
M. Diez
7

Prav tam, št. 27.
Benedikt XVI., Sporočilo rimski škofiji o nujni nalogi vzgoje, 21. 1. 2008.
9
Sv. Jožefmarija, Pogovori z msgr. Escrivájem, št. 91.
10
Ef 3, 15.
8
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PRAVICA STARŠEV
DO VZGOJE SVOJIH OTROK (1)
V Splošni deklaraciji človekovih pravic govori 26. člen o pravici staršev, da izberejo vzgojo, ki
jo želijo za svoje otroke1, še bolj pomenljivo pa je dejstvo, da so podpisniki deklaracije to načelo
vključili med temeljna načela, ki jih država ne sme zanikati ali z njimi manipulirati.
Značilno za človeško naravo je, da je človek v svojem temelju družbeno in odvisno bitje, ta
odvisnost pa se posebej očitno kaže v dobi otroštva; človeku kot takemu je lastno, da moramo vsi
biti deležni vzgoje, rasti v družbi, pridobiti določeno razgledanost in znanje.
Dejansko otrok ni le bitje, ki je vrženo v svet: v človeški osebi prihaja do tesnega odnosa med
porajanjem in vzgajanjem, do te mere, da vzgojo štejemo za nadaljevanje oz. dopolnjevanje
roditve. Vsak otrok ima pravico do vzgoje, ki je potrebna za razvoj njegovih sposobnosti; in tej
pravici otrok ustreza pravica-dolžnost staršev, da jih vzgajajo.

IZRAZ BOŽJE LJUBEZNI
To dejstvo je mogoče zaslediti v izvoru besede “edukacija”. Latinski izraz educare izvorno
označuje dejanje in učinek hranjenja ali rejenja otrok. Živilo, ki seveda ni zgolj materialno, ampak
obsega tudi negovanje otrokovih duhovnih sposobnosti: umskih in moralnih, kar vključuje tudi
kreposti in pravila olike.
Otrok in starši so vzgajanec in vzgojitelj v najpristnejšem pomenu in katera koli druga oblika
vzgoje je to le v analognem smislu: vzgoja se tiče človeka, kolikor je sin ali hči, se pravi, zaradi
odvisnosti od staršev.
Zato je pravica do vzgoje utemeljena v človeški naravi in korenini v dejstvih, ki so podobna za
vse ljudi ter konec koncev dajejo osnovo družbi sami; zaradi tega pravica do vzgajanja in pravica
do vzgoje nista odvisni od tega, ali je to zapisano v pozitivnem predpisu, niti nista nekakšna
koncesija s strani družbe ali države. To so primarne pravice, v najmočnejšem pomenu, ki ga ta
termin lahko zaobjame.
Tako je pravica staršev, da vzgajajo svoje otroke, v službi one druge pravice, ki jo imajo otroci
do tega, da so deležni vzgoje, primerne njihovemu človeškemu dostojanstvu in potrebam; slednja
utemeljuje prvo. Napadi na pravice staršev končno predstavljajo napad proti pravicam otroka, ki
morajo biti zaradi pravičnosti priznane in spodbujane v družbi.
Vendar pa dejstvo, da je otrokova pravica do prejemanja vzgoje bolj temeljna, ne pomeni, da
se lahko starši odpovejo vzgajanju z izgovorom, da bi drugi ljudje ali ustanove mogli vzgajati bolje.
1

Splošna deklaracija človekovih pravic, 10. 12. 1948, 26.
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Otrok je na prvem mestu otrok; in za njegovo rast in zorenje je bistvenega pomena, da je kot tak
sprejet v naročju družine.
Družina je naravni kraj, kjer se človek uči, odkriva in ceni odnose ljubezni, služenja,
medsebojnega podarjanja, ki oblikujejo najintimnejši del osebe. Od tod sledi, da bi razen v
primerih, ko to ni mogoče, moral vsak človek v osrčju družine prejemati vzgojo od svojih staršev,
ob sodelovanju bratov, starih staršev, stricev in tet …
V luči vere dobita roditev in vzgoja novo razsežnost: otrok je poklican k občestvu z Bogom in
se pred starši pojavi kot darilo, ki je obenem izraz njune zakonske ljubezni.
Kadar se rodi še en otrok, je to za starše nov božji klic: Gospod pričakuje, da ga bosta vzgajala
v svobodi in ljubezni, da ga bosta polagoma privedla do Njega. Pričakuje, da bo otrok v ljubezni in
pozornosti, ki jo prejema od svojih staršev, našel odsev ljubezni in pozornosti, ki mu jo naklanja
Bog sam. Zato je za krščanske starše pravica in dolžnost vzgajanja otrok nekaj, čemur se ne
morejo odpovedati, in razlogi za to presegajo zgolj čut odgovornosti: temu se ni mogoče odreči
tudi zato, ker je del spoštovanja do božje poklicanosti, prejete pri krstu.
Če je torej vzgoja poglavitno očetovska in materinska dejavnost, je potem kateri koli drug
vršilec vzgoje lahko vzgojitelj le kot pooblaščen s strani staršev in je staršem podrejen. »Starši so
prvi in glavni vzgojitelji svojih otrok ter imajo na tem področju celo temeljno pristojnost: so
vzgojitelji, ker so starši. Svoje vzgojno poslanstvo delijo z drugimi osebami in ustanovami, kot sta
Cerkev in država. Vendar je treba to izvajati vedno s primerno uporabo načela subsidiarnosti.«2
Vsekakor je zakonito, da starši iščejo pomoč pri vzgoji svojih otrok: pridobivanje kulturnih ali
tehničnih sposobnosti, stiki z ljudmi izven družinskega okolja ipd. so potrebni elementi za pravilno
rast osebe, česar starši sami ne bi mogli ustrezno zagotoviti. Zato »mora vsakdo, ki sodeluje v
vzgojnem procesu, nastopati v imenu staršev, z njihovim privoljenjem in na nek način celo po
njihovem naročilu«3; takšno pomoč poiščejo starši, ki niti za trenutek ne izgubijo izpred oči, kaj od
te pomoči pričakujejo, ter so pozorni na to, da ustreza njihovim namenom in pričakovanjem.

STARŠI IN ŠOLA
Šolo je treba smatrati v tem kontekstu: kot ustanovo, usmerjeno v sodelovanje s starši pri
njihovem vzgojnem delu. Zavedanje tega dejstva postane bolj pereče, če pomislimo na številne
motive, ki lahko dandanes starše privedejo do tega, da — včasih brez da bi se popolnoma zavedali
— ne razumejo obsežnosti čudovitega dela, ki jim pripada, ter se v praksi odrečejo svoji vlogi
celovitih vzgojiteljev.
Nujnost vzgoje, na katero je tolikokrat opozoril Benedikt XVI., korenini v tej izgubi orientacije:
vzgoja je postala omejena na »posredovanje določenih spretnosti ali zmožnosti proizvajanja,
medtem ko se skuša željo novih generacij po sreči zadovoljiti s predmeti potrošništva in

2
3

Sv. Janez Pavel II., Pismo družinam, 2. 2. 1994, 16.
Sv. Janez Pavel II., Pismo družinam, 2. 2. 1994, 16.
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kratkotrajnega zadovoljstva«4, mladi pa na ta način ostajajo »sami pred vélikimi vprašanji, ki se
neizogibno porajajo v njihovi notranjosti«5, prepuščeni družbi in kulturi, ki sta relativizem
spremenili v svojo lastno vero.
Spričo takšnih možnih neugodnosti in kot posledica njihove naravne pravice morajo starši
čutiti, da je šola na nek način podaljšek njihovega dóma: orodje za njihovo starševsko nalogo in ne
zgolj kraj, kjer njihovi otroci prejemajo določena znanja.
Kot prvi pogoj mora država ščititi svobodo družin, da bi te mogle pravilno izbrati šolo ali
izobraževalni center, ki ga štejejo za najprimernejšega za svoje otroke. V svoji vlogi varovanja
skupnega dobrega država zagotovo ima pravice in dolžnosti glede vzgoje: o tem bo govora v
enem izmed naslednjih poglavij. Vendar to poseganje ne sme trčiti ob zakonito zahtevo staršev do
vzgajanja lastnih otrok v skladu z dobrinami, ki jih sami zagovarjajo in živijo, in ki jih štejejo za
koristne za njihovo potomstvo.
Kot uči drugi vatikanski koncil, mora javna oblast — četudi gre za vprašanje delilne
pravičnosti — ponuditi ugodna sredstva in pogoje, da bi starši mogli »svojim otrokom izbirati šole
popolnoma svobodno po svoji vesti«.6 Zato je pomembno, da si tisti, ki delajo na področju politike
ali na področjih, povezanih z javnim mnenjem, prizadevajo za varovanje te pravice ter, kolikor je
mogoče, za njeno širjenje.
Interes staršev do vzgoje otrok se kaže na tisoč drobnih načinov. Neodvisno od ustanove, v
kateri se otroci šolajo, je naravno, da se zanimajo za vzdušje, ki tam vlada, in za vsebine, ki se
posredujejo.
Tako se ščiti svobodo gojencev, pravico do tega, da se njihove osebnosti ne izkrivlja in da se
ne izniči njihovih sposobnosti, pravico do prejemanja zdrave formacije, brez da bi se zlorabljala
njihova naravna učljivost za to, da bi jim kdo vsiljeval svoje poglede ali mnenja; na ta način se
omogoča, da se v otrocih razvija zdrav kritični duh, istočasno pa se jim pokaže, da interes staršev
na tem področju ni omejen le na šolski uspeh, ampak gre dlje.
Tako kot ta komunikacija med starši in otroki je pomembna tudi komunikacija med starši in
učitelji. Jasna posledica tega, da starši šolo dojemajo kot še eno orodje pri njihovem vzgojnem
delu, je aktivno sodelovanje s pobudami in idejami v šoli.
V tem pogledu je pomembno sodelovati pri njihovih aktivnostih: na srečo je vedno bolj
običajno, da šole neodvisno od tega, ali so javnega ali zasebnega značaja, občasno organizirajo
dneve odprtih vrat, športna srečanja ali informativne dogodke akademskega značaja. Zlasti pri
slednjih je primerno, da se jih udeležita — če je mogoče — oba zakonca, čeprav to zahteva
določeno požrtvovalnost gleda časa in organizacije: na ta način se otroku pokaže — besede pri
tem niso potrebne —, da oba starša gledata na šolo kot na pomemben element družinskega
življenja.
V tem kontekstu aktivnost v združenjih staršev — s sodelovanjem pri organiziranju
dogodkov, s pozitivnimi predlogi ali celo s sodelovanjem v vodstvenih organih — odpira celo vrsto
4

Benedikt XVI., Govor na škofovskem zboru v Rimu, 11. 6. 2007.
Benedikt XVI., Govor na Italijanski škofovski konferenci, 28. 5. 2008.
6
Drugi vatikanski koncil, Izjava Gravissimum educationis, 6.
5
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novih vzgojnih možnosti. Brez dvoma zahteva pravilno opravljanje tovrstne funkcije znatnega
duha požrtvovalnosti: potrebno je namenjati čas stikom z drugimi družinami, spoznati učitelje, se
udeleževati sestankov …
Toda te težave so obilno poplačane — zlasti za človeka, ki je zaljubljen v Boga in hrepeni po
služenju —, ko se pri tem odpira apostolsko področje neizmernih razsežnosti: tudi če šolski
pravilnik ne omogoča neposrednega sodelovanja pri nekaterih vidikih vzgojnih programov,
obstaja vedno možnost za nagovarjanje in spodbujanje učiteljev in vodstvenega osebja k temu, da
bi poučevanje otrokom posredovalo to, kar je krepostnega, dobrega in lepega.
Preostali starši so prvi, ki bodo hvaležni za ta trud, in zanje se starš, ki je vključen v šolske
dejavnosti — bodisi ker je za to zadolžen bodisi ker na lastno pobudo skrbi za vzdušje v razredu
itd. —, spremeni v oporno točko: v človeka, na katerega se lahko obrneš, ali pa ga vprašaš za
nasvet glede vzgoje lastnih otrok.
Tako se odpira pot osebnega prijateljstva, s tem pa pot apostolata, ki na zadnje koristi vsem
ljudem na vzgojnem področju, v katerem se gibljejo otroci. Tu popolnoma držijo besede, ki jih je
sv. Jožefmarija v Poti zapisal o plodovitosti osebnega apostolata: Apostolska duša, med svojimi si
kot kamen, ki je padel v jezero. — S svojim zgledom in besedo napravi prvi krog. Ta bo naredil
naslednjega ... in ta naslednjega ... in naslednjega ... In krogi bodo vse širši. Zdaj razumeš veličino
svojega poslanstva?7
J. A. Araña in J. C. Errázuriz

7

Sv. Jožefmarija, Pot, 831.
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PRAVICA STARŠEV
DO VZGOJE SVOJIH OTROK (2)
V prejšnjem članku smo govorili o naravnem temelju pravice staršev do vzgoje lastnih otrok,
o univerzalnem in neodtujljivem značaju te pravice.
Izhajajoč iz tega razmisleka zlahka razumemo šolo kot nadaljevanje vzgojnega dela, ki se
mora vršiti v domačem okolju. Vendar pa je treba povedati, da legitimna pristojnost v vzgojnih
zadevah ne pripada le staršem: država in tudi Cerkev imata iz različnih razlogov neizogibne
obveznosti na tem področju.

VLOGA DRŽAVE NA PODROČJU VZGOJE
Raznovrstni so razlogi, ki upravičujejo interes javnih oblasti do vzgoje. S praktičnega vidika je
na mednarodni ravni očitno vidno dejstvo, da naraščajoča svoboda in socialno-ekonomski
napredek družbe v osnovi vključuje potrebo, da javna oblast zagotavlja določeno kulturno raven
prebivalstva; kompleksna družba bo namreč lahko pravilno delovala le, če bo obstajala ustrezna
razdelitev informacij in znanj, potrebnih za njeno dobro funkcioniranje; ravno tako kot neko
zadostno dojemanje kreposti in norm omogoča civilno sožitje ter ključno vpliva na vedenje
posameznika in skupine.
Dovolj je, na primer, če pomislimo na pomen boja proti nepismenosti za izboljšanje socialne
pravičnosti, da razumemo, kako ima država nesporno zmožnost, funkcijo in pravice na področju
spodbujanja in širjenja vzgoje, do katere ima vsak človek neodtujljivo pravico.1
Kot konkretna zahteva skupnega dobrega je s tem upravičeno to, da državna ureditev
vzpostavi določene nivoje poučevanja, katerih doseganje je lahko zakoniti pogoj za dostopanje do
določenih univerzitetnih študijev ali drugih poklicnih dejavnosti.
V tem kontekstu se lahko zastavi vprašanje, ali med pristojnostmi staršev in države prihaja do
nesoglasij oz. nezdružljivosti, ali pa je mogoče doseči, da se med seboj dopolnjujejo. V vsakem
primeru se je treba vprašati: Kakšen je njihov medsebojni odnos? Do kod lahko postavlja zakone
država, brez da bi izpodrinila pravice staršev, in kdaj lahko ukrepa, da bi zagotovila pravice otrok v
odnosu do njihovih staršev?
V bistvu gre za vprašanja, ki se ne dotikajo vloge, ki sama po sebi pripada državi glede
izobraževanja. Kljub temu pa je, v nasprotju s tem, kar bi bilo zaželeno, opaziti težnjo v javnih
oblasteh, ki se v mnogih državah kaže vsaj od 18. stoletja dalje, in sicer, da te oblasti na vedno bolj

1

Prim. Sv. Janez Pavel II., Govor na UNESCU, 2. 6. 1980; Kongregacija za nauk vere, navodilo Libertatis
conscientia, 92.
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izključujoč način prevzemajo funkcijo vzgoje in včasih dosegajo skoraj raven absolutnega
monopola v šolstvu.
V osnovi tega interesa se nahaja zahteva, da bi na vse ljudi razširili eno sámo etiko, ki bi
ustrezala državljanski morali, katere vsebino pa bi oblikovala nekakšna minimalna etična načela, ki
bi imela univerzalno veljavo in bi si jih delili vsi ljudje; v najskrajnejših primerih pa se je to sprevrglo
v skoraj totalitarno pojmovanje, saj poskuša nadomestiti državljana glede njegove odgovornosti,
da on sam poseduje svojo presojo moralnosti in vesti, in tako se onemogočajo drugačni projekti ali
slogi življenja, ki se razlikujejo od tistih, ki jih spodbuja s strani države ustvarjeno ali podprto javno
mnenje.
Orodje za spodbujanje takšnih ciljev je bila obramba nevtralnega šolstva do zadnjega diha v
t. i. javni šoli, osamitev ali ekonomska potopitev iniciativ na področju šolanja, ki so vzniknile v
osrčju civilne družbe, ali pa omejevanje na posreden način z zakonsko vzpostavitvijo pogojev za
priznanje šolanja ali s splošnimi zahtevami učnih načrtov na takšni ravni konkretnih določil in
obsežnosti, da v praksi izločijo možnosti za specifične alternative družbenega značaja, kar
dejansko privede do monopola na področju vzgoje, ali pa do zgolj formalnega obstoja šolskega
pluralizma.
V tem kontekstu lahko trdimo, da je zahtevana nevtralnost državnih programov zgolj
navidezna, saj vključujejo konkretno ideološko stališče. Poleg tega je na Zahodu mogoče
ugotoviti, da so tovrstne pobude običajno povezane z željo, da bi iz človekove kulture izločili
kakršno koli religiozno pojmovanje, ali pa z namero po relativiziranju temeljnih moralnih dobrin,
kot so pomen čutenja in ljubezni, materinstvo, pravica do življenja od prvega trenutka spočetja do
naravne smrti …
V zadnjih letih se je ta pristop okrepil s tem, ko se je v šolah začela uporaba načel, ki so bolj
lastna univerzitetnemu okolju, kot na primer svoboda katedre in predavanja za tiste, ki se
ukvarjajo s poučevanjem. Na ta način je svoboda vzgoje omejena z domnevno svobodo, ki naj bi jo
imel učitelj pri izražanju svojih idej in pri tem, da po svoji volji vzgaja učence, za kar naj bi bil
pooblaščen s strani države.
V ozadju takšnega dojemanja svobode je zaznati globok pesimizem glede zmožnosti človeške
osebe ter sposobnosti staršev in družbe na sploh, da otrokom zagotavlja vzgojo v krepostih in
državljanski odgovornosti.
Težave so presežene, kadar se upošteva, da šola v razmerju do staršev izpolnjuje
nadomestno vlogo in da so »javne oblasti dolžne, da zajamčijo to pravico staršev in zagotovijo
stvarne pogoje za njeno izvajanje,«2 to pomeni, da se morajo ravnati po načelu subsidiarnosti.

SVOBODA POUČEVANJA
Obrambo pravice staršev do vzgoje otrok v šolskem okolju, pa naj bo to v primeru
prekoračitve meja javnih oblasti, ali pa glede ideoloških ciljev s strani učitelja, se običajno označuje
2

Katekizem katoliške Cerkve, 2229.
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s pojmom svoboda poučevanja ali tudi svoboda vzgoje. Gre prav za naravno pravico staršev v luči
odnosa do države ali do drugih vzgojnih dejavnikov.
Svoboda poučevanja je zato človekova pravica, katere subjekt so starši, ki naj vzgajajo svoje
otroke po lastni presoji, kar vključuje najrazličnejša področja3: od vprašanj, ki zadevajo kurikulum
(izbira jezikov, ukvarjanje z določenim športom), do metodoloških ali pedagoških vprašanj (kamor
spada, na primer, diferencirano poučevanje in drugi, bolj disciplinarni vidiki).
Na to področje seveda spada verska usmeritev: normalno je, da starši želijo vzgajati svoje
otroke v svoji lastni veri, skladno s tem, v kar verujejo in prakticirajo. Ne gre torej za neko
konfesionalno ali ideološko vprašanje, marveč za naravno pravico staršev.
Ta svoboda jamči, da bodo oni tisti, ki bodo poskrbeli za vzgojo svojih otrok, bodisi
samostojno bodisi tako, da izberejo takšno šolo in druge načine, ki jih štejejo za primerne in
potrebne, ter tudi tako, da sami vzpostavljajo lastne vzgojne centre. Država ima očitno funkcijo
spodbujanja, preverjanja, nadziranja. In to zahteva enakost možnosti za zasebne iniciative in za
državo: nadziranje ne pomeni oviranje, niti onemogočanje ali omejevanje svobode.4
V vsakem primeru ta pravica ni omejena na domače okolje, ampak je njen predmet ravno
šolanje, ki ustreza zakonito naloženi obveznosti s strani javne oblasti, da mora biti opravljeno
minimalno šolanje mladoletne osebe, t. j. v času, ko otrok živi pod oskrbo svojih staršev.
Posledično se svoboda poučevanja ne nanaša na katero koli vrsto vzgoje, temveč je v zvezi z
vzgojnimi dejavnostmi, ki imajo konkreten družbeni pomeni, tako da ima vzgoja, ki jo mladoletna
oseba prejme, pravno veljavo. Svoboda poučevanja zatorej vključuje priznanje, da ni samo
državna šola tista, ki je zmožna izdajati potrdila o opravljenem obveznem šolanju, ki je bilo kot
obveznost zakonito določeno s strani javne oblasti.
V tem času mladoletnosti se učiteljeva aktivnost ne ravna po načinu svobodnega podajanja
znanja niti po svobodi raziskovanja, ki je značilna za univerzitetno področje in dejavnosti; učitelji
nastopajo na prvem mestu kot pooblaščenci s strani staršev, tako da njim v služenje posvečajo
svoje strokovne sposobnosti, da bi z njimi sodelovali v obliki vzgoje, kakršno si za svoje otroke
želijo.
V šolskem okolju je poučevalna dejavnost učitelja dejavnost, ki bi jo morali označiti kot
“starševsko”, nikoli kot ideološko dejavnost. Svoboda poučevanja se upira proti spremembi
paradigme, ki prinaša zamenjavo načela, po katerem šola deluje kot pooblaščena s strani staršev,
z onim drugim načelom, ki zagovarja, da šola nastopa kot ideološko-administrativni dejavnik
državne oblasti.

DOLŽNOST UKREPANJA V JAVNOSTI NA PODROČJU VZGOJE
Vsi državljani, še zlasti pa starši, morejo in morajo individualno ali v obliki združenj
spregovoriti v javnosti, kadar je v igri vzgoja, ki je temeljni element skupnega dobrega. V življenju
3
4

Prim. prav tam.
Sv. Jožefmarija, Pogovori z msgr. Escrivájem, 79.
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narodov sta dve področji odločilnega pomena: zakoni o družini in zakoni o šolstvu; in tam morajo
božji otroci trdno stati, se dobro in plemenito boriti iz ljubezni do vseh ljudi.5
Ta trdnost, ki najbolj pripada družini, katere temelj je sklenjen zakon, se opira na oblast, ki je
izvorna — ne podeljena s strani države niti družbe, temveč predhodna v primeri z njima, saj
temelji na človeški naravi — in zato si mora prizadevati za priznanje staršem lastne pravice, da
vzgajajo svoje otroke sami, oz. za pravico, da za to vzgojno dejavnost pooblastijo tiste, ki jim jo
želijo zaupati, glede na to, da gre za izražanje družbene subjektivnosti družine in za področje
suverenosti nad drugimi oblastmi, ki bi hotele posegati v omenjeno dejavnost. Takšna drža s strani
staršev zahteva mnogo duha odgovornosti in iniciative.
J. A. Araña in C. J. Errázuriz

5

Sv. Jožefmarija, Kovačnica, 104.
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VZGOJA ZA PRIJATELJSTVO
Pri vzgoji ni najpomembnejše posredovati določena znanja ali spretnosti: gre predvsem za
pomoč drugemu, da bi rasel osebnostno, da bi razvijal vse svoje zmožnosti, ki so od Boga prejeti
dar.
Seveda je potrebno tudi izobraževati, posredovati vsebine, vendar tako, da pri tem nikdar ne
pozabimo, da ima vzgoja pomen, ki sega dlje od poučevanja ročnih ali umskih sposobnosti.
Pomeni, da se v igro vključi svoboda človeka, ki je deležen vzgoje, s tem pa tudi njegova
odgovornost.
Zaradi tega je pri vzgoji potrebno postavljati primerne cilje, ki jih je odvisno od starosti
posameznika mogoče doumeti kot nekaj smiselnega, kar daje pomen in vrednost začeti nalogi.

VZGAJATI S PRIJATELJSTVOM
Istočasno ni mogoče pozabiti, da zlasti v prvih obdobjih odraščanja vzgoja vsebuje močan
čustveni naboj. Volja in razum se ne razvijata neodvisno od čutenja in vzgibov. Še več, čustveno
ravnovesje je potrebni pogoj za to, da bi se razum in volja razprostrla; v nasprotnem primeru
zlahka prihaja do sprememb v dinamiki učenja in kasneje morda tudi do osebne
neuravnoteženosti.
Toda, kako doseči ta red in mero v čustvovanju otroka, kasneje pa v mladostniku in mladem
človeku? Morda je to eno izmed najtežavnejših vprašanj pri pedagoškem delu, med drugim tudi
zato, ker gre za praktično stvar, ki zadeva vsako družino. Kakor koli, vnaprej lahko damo že en
odgovor: ključnega pomena je vzbuditi zaupanje.
Očetje, ne grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje1, svetuje apostol. Se pravi, da bi
naši otroci postali bojazljivi, brez poguma, v strahu pred prevzemanjem odgovornosti. Malodušje:
majhen, skop duh.
Ustvarjanje zaupanja je povezano s prijateljstvom, ki pomeni vzdušje, v katerem vznikne zares
vzgojno ravnanje: starši si morajo prizadevati, da bi postali prijatelji svojih otrok. To je znova in
znova svetoval sv. Jožefmarija: Nasilno in oblastno vsiljevanje ni prava pot pri vzgoji. Vzorni starši
si prizadevajo, da jih imajo otroci za svoje prijatelje, katerim lahko zaupajo svoje težnje, svoje
probleme, od katerih lahko pričakujejo učinkovito in ljubeznivo pomoč.2
Na prvi pogled ni lahko razumeti, kaj bi lahko pomenilo “postati prijatelj svojih otrok”.
Prijateljstvo navadno nastane med podobnimi, med nam enakimi, in ta enakost je v nasprotju z
naravno nesimetričnostjo odnosa otrok-starši.
1
2

Kol 3,21.
Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 27.
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Vedno je mnogo več to, kar otroci prejemajo od staršev, od tega, kar bi jim eventualno mogli
povrniti. Nikoli ne bo mogoče poravnati dolga, ki ga imajo do njih. Starši po navadi ne mislijo, da se
žrtvujejo za svoje otroke, ko to dejansko počnejo; v tem, kar je za njihove otroke darilo, ne vidijo
nečesa, kar bi jim bilo odvzeto. Le malo se ustavljajo ob lastnih potrebah, oziroma vzamejo
potrebe svojih otrok za svoje potrebe. Zanje bi dali življenje in dejansko ga običajno dajejo, ne da
bi to opazili. Težko bi bilo med ljudmi najti večjo zastonjskost.
Kljub temu pa je tudi res, da se starši ob otrocih bogatijo; starševstvo je vedno nova izkušnja,
tako kot je nekaj novega oseba sama. Starši od svojih otrok prejemajo nekaj zelo pomembnega:
na prvem mestu ljubezen, nekaj, česar jim nihče ne bi mogel dati namesto njih, kajti vsak človek je
edinstven; poleg tega pa priložnost, da izstopijo iz samih sebe, da se “razlastninijo” v izročanju
drugim — mož ženi, žena možu, oba skupaj otrokom — ter tako rastejo kot osebe.
Človek kot oseba lahko svojo polnost najde samo v ljubezni. Kot uči drugi vatikanski koncil:
»človek, ki je na zemlji edina stvar, katero je Bog hotel zaradi nje same, ne more v polnosti najti
sam sebe razen z odkritosrčno daritvijo samega sebe.«3 Dajati in prejemati ljubezen je edina stvar,
ki more človeškemu življenju dati vsebino in “težo”: »Amor meus, pondus meum,« pravi sv.
Avguštin.4 Ljubezen pa je bolj goreča v človeku, ki je sposoben trpeti za osebo, ki jo ima rad, kot
pa v človeku, ki je sposoben le tega, da mu je ob tej osebi lepo.
Ljubezen vedno vključuje žrtev in razumljivo je, da jo zahteva tudi ustvarjanje tega ozračja
zaupanja in prijateljstva do otrok. Vzdušje v družini je treba graditi, to ni nekaj, kar bi bilo človeku
dano vnaprej. To pa ne pomeni, da gre za težaven projekt ali da bi bila potrebna posebna priprava:
pomeni biti pozoren na majhne podrobnosti, znati z dejanji pokazati ljubezen, ki jo nosimo v sebi.
Družinsko okolje je v prvi vrsti povezano z ljubeznijo, ki jo med seboj gojita in si jo izkazujeta
zakonca: lahko bi rekli, da je ljubeznivost, ki jo prejemajo otroci, preobilje ljubezni, ki si jo med
seboj izražajo starši. Od tega okolja živijo otroci, čeprav ga morda zaznavajo, ne da bi se zavedali
njegovega obstoja.
Ta harmonija seveda postane še pomembnejša, kadar gre za dejanja, ki neposredno zadevajo
otroke. Na področju vzgoje je ključno, da starša postopata enoglasno: na primer, ukrepu, ki ga
določi eden od njiju, mora drugi zakonec slediti; če mu nasprotuje, je vzgajanje slabo.
Tudi starša morata vzgajati drug drugega in se vzgojiti, da bi lahko vzgajala. Nevzgojena oče
in mati bosta le stežka dobra vzgojitelja. Rasti morata s tem, da negujeta svojo zakonsko vez, da
napredujeta v krepostih, da skupaj iščeta pozitivno podporo za otroke.

3
4

Drugi vatikanski koncil, past. konst. Gaudium et spes, 24
Sv. Avguštin, Izpovedi, XIII, 10.
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VZGOJA ZA PRIJATELJSTVO
Zaupanje je “gojišče” prijateljstva. Prijateljstvo pa po svoji strani ustvarja prijazno, zaupljivo,
varno, vedro okolje; s seboj prinaša ozračje, ki ne samo omogoča primerno komunikacijo med
zakoncema, temveč spodbuja tudi izmenjavo z otroki in med otroki.
V tem pogledu se razlikujejo spori med zakoncema od sporov med brati in sestrami. Pogosto
in celo normalno je, da prihaja do prepiranja med slednjimi; vsi se na tak ali drugačen način
potegujemo za to, kar je mogoče dobiti, še zlasti, če gre za nekaj omejenega: vsak otrok bi si želel
vedno držati svojo mamo za roko ali pa se peljati na sprednjem sedežu v avtomobilu, biti očetu
najljubši, ali pa prvi vzeti iz ovojnega papirja novo igračo. Toda ti prepiri se lahko izkažejo tudi za
zelo vzgojne in pripomorejo k socializaciji. Staršem nudijo priložnost, da otroke učijo, kako je
mogoče hoteti dobro drugega, odpuščati, znati popustiti ali pa ohranjati svoj položaj, če je to
potrebno. Z dobro zastavljenimi odnosi do drugih bratov in sester se naravna ljubezen do lastne
družine usmeri v vzgojo v krepostih in utrjuje prijateljstvo, ki bo trajalo celo življenje.
Vendar pa se je v družini treba vprašati tudi, kako se krepi prijateljstvo med zakoncema. Spori
v okviru zakona pogosto izvirajo iz pomanjkljive komunikacije. Vzroki so lahko zelo različni:
drugačen pogled na stvari, dopustitev, da v vsakdanu prevlada rutina ali da se dvigne trenutek
slabe volje … V vsakem primeru se je izgubila nit dialoga.
Potrebno se je izprašati, prositi za odpuščanje in odpustiti. Če bi moral svetovati staršem, bi
jim svetoval predvsem tole: naj vaši otroci vidijo — že v zgodnjih otroških letih vse vidijo in
ocenjujejo, ne delajte si utvar —, da skušate živeti v skladu s svojo vero, da ne nosite Boga samo na
svojih ustnicah, ampak da je navzoč v vaših delih. Vidijo naj, da si prizadevate, da bi bili odkritosrčni
in zvesti, da se imate radi in da jih imate radi zares.5
Otroci od staršev ne pričakujejo, da so izredno inteligentni ali posebej simpatični, ali pa da jim
bodo dajali najtočnejše nasvete; pa tudi ne pričakujejo, da bodo izjemno zavzeti za svojo službo,
ali da jih bodo zasuli z igračami, ali da jim bodo omogočali sanjske počitnice.
To, kar si otroci resnično želijo, je videti, da se starša imata rada in se spoštujeta ter da imata
rada njih in jih spoštujeta; da jim dajeta pričevanje o vrednosti in smislu bivanja, ki se utelesi v
konkretnem življenju in je potrjeno v različnih okoliščinah in dogajanjih v teku let.6
Kot je govoril sv. Jožefmarija, je družina najpomembnejši posel za starše in tudi najbolj
plodovit, če se ga prav lotimo. Vključuje nenehno prizadevanje za rast v kreposti, neprekinjen
trud, da ne bi popustili v čuječnosti. Vprašanje je, kako to doseči: kako posredovati prepričljivo
pričevanje o smislu življenja? Kako v vsakem trenutku ravnati dosledno? Skratka, kako vzgajati za
prijateljstvo, ali drugače rečeno, za ljubezen, za srečo?
Povedali smo že, da prav ljubezen, ki si jo zakonca izkazujeta in jo znata dajati otrokom,
deloma odgovarja na ta vprašanja. Poleg tega sta še dva elementa vzgoje, ki sta posebnega
pomena za rast osebe in njeno sposobnost socializacije ter sta zato neposredno v zvezi s
človekovo srečo. Gre za različni področji, vendar sta obe pomembni na svoj način.
5
6

Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 28.
Prav tam.
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Prvi element, ki včasih ni deležen zadostne pozornosti, je igra. Učiti otroka, kako naj se igra,
velikokrat predstavlja žrtev in posvečanje časa, ki je redka dobrina, iz katere bi vsi hoteli potegniti
čim več, vključno s počitkom.
Vendar pa je očetov in materin čas eden izmed največjih darov, ki jih otrok lahko prejme; je
izraz bližine, konkreten način izkazovanja ljubezni. Že samo zaradi tega prispeva igra k ustvarjanju
vzdušja zaupanja, v katerem se razvija prijateljstvo med starši in otroki. Poleg tega pa igra
vzpostavlja bistvene pristope, ki so temelj kreposti, potrebnih za soočanje z življenjem.
Drugo področje pa je področje same osebnosti: način obnašanja očeta in matere v njuni
različnosti umerja značaj in identiteto dečka ali deklice. Če so starši navzoči in pozitivno posegajo
v vzgojo otrok — z nasmehom, z vprašanji, s tem, da jih popravijo brez povzročanja malodušja —,
jim bodo kakor z osmozo predstavili zgled, kakšne osebnosti naj bodo, kako ravnati in se soočati z
življenjem.
Če se borijo, da bi bili boljši, da bi poslušali, da bi bili videti veseli in prijazni, nudijo svojim
otrokom nazoren odgovor na vprašanje, kako živeti srečno življenje ob omejitvah tega sveta.
Ta vpliv doseže globino njihovega bitja, njegov pomen in rezultate pa cenimo šele čez leta. V
zgledu, ki ga dajeta oče in mama, otrok odkriva, kakšen je doprinos moškega in ženske pri
oblikovanju resničnega doma; odkriva tudi to, da sta sreča in veselje mogoča zaradi medsebojne
ljubezni; otrok dojema, da je ljubezen nekaj plemenitega in vzvišenega, kar je združljivo z žrtvijo.
Skratka, družinsko okolje na naraven in spontan način navaja otroka, da v svojem življenju
postavlja oporne točke, ki mu bodo vedno pomagale k orientaciji, kljub odklonom, ki lahko
prevladajo v družbi. Družina je najodličnejši kraj za izkušnjo o veličini človeškega bitja.
Vse to predstavlja enega izmed posebnih vidikov te požrtvovalne ljubezni staršev. Po eni
strani sta deležna veselja ob lastnem ovekovečenju. Po drugi pa opažata rast nekoga, ki
postopoma postaja vedno manj del njiju, da bi mogel biti vedno bolj on sam.
Tudi starši dozorevajo kot starši, kolikor z veseljem gledajo, kako njihovi otroci odraščajo in
postajajo manj odvisni od njih. Izhajajoč iz življenjskih korenin — ki ostanejo za vedno — se
uresničuje postopno in naravno odcepljanje nove življenjske zgodbe, ki se razprostira kot
nepopisan list in se morda ne ujema s pričakovanji, ki so se gradila celo še pred rojstvom.
Vzgoja otrok, njihovo odraščanje, dozorevanje vse do njihove neodvisnosti bo nekaj, s čimer
se bo lažje soočiti, če zakonca gojita tudi vzdušje prijateljstva z Bogom. Kadar se družina zaveda,
da je domača cerkev7, si otrok na preprost način privzema nekatera dejanja pobožnosti,
maloštevilna in kratka, nauči se postavljati Gospoda med prve in najbolj temeljne navezanosti;
nauči se obračati k Bogu kot k Očetu in k Devici Mariji kot k Materi; nauči se moliti, ko posnema
zgled svojih staršev.8
J. M. Barrio in J. M. Martín

7
8

Prim. 1 Kor 16,19.
Pogovori z msgr. Escrivájem, 103.
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VZGOJA V SVOBODI
Bog je hotel ustvariti človeka kot svobodno bitje z vsemi svojimi posledicami. Kakor dobri oče
nam je zapustil sled — moralni zakon —, da bi mogli pravilno uporabljati svobodo, to pomeni na
tak način, da bi nam bilo to v lastno dobro. Obenem pa je hotel tvegati našo svobodo.1
Na neki način bi lahko rekli, da je Vsemogočni sprejel to, da svoje lastne načrte podvrže
odobritvi človeka; da se prilagodi naši svobodi, naši nepopolnosti, naši bedi2, ker ima raje našo
svobodno izročeno ljubezen kot pa sužnost nekakšne lutke; raje ima navidezen propad svojih
načrtov kot pa to, da bi postavljal pogoje naši odločitvi.
Sveti Jožefmarija v knjigi Pot navaja nek “izrek”, ki ga pripisujejo sveti Tereziji: »Terezija, jaz
sem hotel ... A ljudje niso hoteli.«3 Kristusova daritev na križu je najzgovornejši dokaz, do kakšne
mere je Bog pripravljen spoštovati človeško svobodo; in če gre On do takšne skrajnosti — lahko
pomisli krščanski starš —, kdo sem jaz, da tega ne bi storil?
Imeti rad otroke pomeni imeti rad njihovo svobodo. Vendar to predstavlja tudi tvegati,
izpostaviti se svobodi otrok. Edino tako je njihova rast resnično njihova: je nekaj življenjskega, njim
lastnega, ne pa nekakšen avtomatizem ali odsev, ki ga pogojuje prisila ali manipuliranje.
Ravno tako kot rastlina ne raste zato, ker bi jo raztegoval vrtnar, ampak zato ker vase srka
hrano, tako tudi človeško bitje napreduje v svoji človeškosti, kolikor svobodno usvaja vzor, ki ga
prejme na začetku. Zato se starši, ki zares ljubijo, ki si iskreno prizadevajo za dobro svojih otrok,
morajo potem, ko so izrazili primeren nasvet ali razmislek, obzirno umakniti, da ne bi nič oviralo
velike dobrine svobode, zaradi katere je človek zmožen ljubiti Boga in mu služiti. Naj se spominjajo,
da je Bog sam hotel, da ga ljubimo in mu služimo v svobodi, in da vedno spoštuje naše osebne
odločitve.4

LJUBLJENA IN ZAHTEVANA SVOBODA
Zaradi tega je svoboda otrok zelo daleč od nekakšne lahkomiselne brezbrižnosti do tega,
kako jo uporabljajo. Starševstvo je v obliki vzgoje nadaljevanje tega, kar se je začelo z rojstvom.
Zato ljubiti svobodo otrok pomeni tudi znati to svobodo zahtevati.
Tako kot Bog ravna s človekom suaviter et fortiter, morajo starši znati povabiti svoje otroke k
temu, da bi uporabljali njihove zmožnosti tako, da bi rasli kot dobre osebe. Morda je dobra
priložnost za to, kadar prosijo za dovoljenje glede nekaterih svojih načrtov; takrat je lahko
primeren odgovor ta, da je otrok sam tisti, ki se mora odločiti potem, ko je pretehtal vse
1

Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 113.
Prav tam.
3
Sv. Jožefmarija, Pot, 761.
4
Sv. Jožefmarija, Pogovori z msgr. Escrivájem, 104.
2
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okoliščine, vendar pa se mora vprašati, ali je zanj res primerno to, za kar prosi, pri čemer mu je
treba pomagati k razlikovanju potrebe od kaprice, da bi razumel, kako ni pravično razsipavati
nečesa, kar si mnogi ne morejo privoščiti itd.
Zahtevati in ljubiti sta dva povezana pojma. Ni mogoče zahtevati človeške svobode, če pred
tem ne ljubimo njenih posledic, če jih ne prevzamemo in spoštujemo. Pristno spoštovanje
svobode mora torej spodbujati umsko prizadevanje in moralne zahteve, ki človeku pomagajo, da
se premaga, da preseže samega sebe. To je oblika vsake človeške rasti. Na primer, starši morajo
od svojih otrok glede na njihovo starost pričakovati, da se držijo določenih omejitev. Včasih bo
lahko potrebna kazen, ki jo je treba izvajati z razumnostjo in zmernostjo ter zanjo dati ustrezna
pojasnila, vsekakor pa brez nasilja.
Zaupanje in spodbujanje s potrpežljivostjo daje najboljše rezultate. Celo v skrajnem primeru,
ko otrok sprejme odločitev, ki jo starši upravičeno štejejo za napačno, ali v njej celo vidijo izvor
nesreče, rešitev ni v uporabi sile, temveč v razumevanju in v tem, da mu znova in znova znajo stati
ob strani, da bi mu pomagali premagati težave oz. potegniti čim več dobrega iz te nesreče, če bi
bilo to potrebno.5
V vsakem primeru je delo vzgoje v doseganju tega, da ljudje sami hočejo; skratka, da prejmejo
umska in moralna orodja, da bi bil vsakdo zmožen delati dobro iz lastnega prepričanja.

UMETNOST POPRAVLJANJA
Spoštovanje osebe in njene svobode ne pomeni podpirati vsega, kar nekdo misli ali dela.
Starši se morajo s svojimi otroki pogovarjati o tem, kaj je dobro in kaj je boljše, včasih pa bodo
neizogibno morali zbrati pogum, da jih odločno popravijo. Oni, ki svoje otroke ne le spoštujejo,
ampak jih ljubijo, ne dopustijo kar česarkoli v njihovem obnašanju.
Ljubezen je nekaj najmanj strpnega, permisivnega ali popustljivega, kar obstaja v
medčloveških odnosih: kajti četudi je mogoče ljubiti neko osebo skupaj z njenimi napakami, pa je
ni mogoče ljubiti zaradi njenih napak. Ljubezen si želi za človeka njegovo dobro, da človek dá od
sebe najboljše, kar more, da doseže srečo; zato pa si tisti, ki ljubi, prizadeva, da bi se drugi boril
proti svojim pomanjkljivostim, ter hrepeni po tem, da bi mu pomagal le-te popraviti.
Vedno je — vsaj potencialno — v človeku več pozitivnih elementov kot pomanjkljivosti in te
dobre lastnosti so tiste, zaradi katerih je oseba prijetna; vendar pa ne ljubimo pozitivnih lastnosti,
marveč osebe, ki jih imajo in ki imajo poleg tega še druge, morda ne tako dobre značilnosti.
Pravilno obnašanje je običajno rezultat mnogih opominov, ti pa so učinkovitejši, če so opravljeni s
pozitivnim pristopom, s poudarkom zlasti na tem, kar je mogoče v prihodnosti izboljšati.
V luči povedanega lahko ugotovimo, da vsaka oblika vzgoje meri na človekovo svobodo.
Ravno v tem je razlika med vzgajanjem in dresiranjem ali usposabljanjem. Izraz “vzgoja v svobodi”
je pleonazem, saj s tem ne povemo nič več in nič manj kot z besedo “vzgoja”.

5

Prav tam.
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VZGOJNA VREDNOST ZAUPANJA
Vseeno pa besedna zveza “vzgoja v svobodi” pomaga, da poudarimo, kako potrebno je
oblikovati ljudi v vzdušju zaupanja. Kot že omenjeno, delujejo pričakovanja drugih glede našega
obnašanja kakor moralni nagibi naših dejanj.
Zaupanje, ki nam je izkazano, nas spodbudi k dejanjem; po drugi strani pa nas ohromi
občutek, da nam drugi ne zaupajo. To postane očitno v primeru mlajših ali ljudi v dobi odraščanja,
ki svoj značaj še oblikujejo in dajejo velik pomen sodbi drugih.
Zaupati pomeni verjeti, nekomu pritrditi, ga šteti za zmožnega resnice, za zmožnega, da jo
pove ali da jo ohrani zase, odvisno od primera, pa tudi, da jo je zmožen živeti. Zaupanje, ki ga
nekomu izkažemo ima navadno dvojni učinek: na neposreden način vzbudi občutek hvaležnosti,
ker se ta oseba zaveda, da je prejela dar; poleg tega pa zaupanje spodbuja čut za odgovornost.
Kdor me prosi za kaj pomembnega, pričakuje od mene, da mu to dam, ker že zaupa, da to
lahko storim: to pomeni, da me visoko ceni. Če mi ta oseba zaupa, občutim spodbudo, da bi
zadostil njenim pričakovanjem, da bi se odzval z dejanji. Zaupanje do nekoga je zelo globok način
za to, da mu nekaj naročiš.
Velik del tega, kar lahko storijo vzgojitelji, je odvisen od tega, v kolikšni meri so znali vzbuditi
v ljudeh takšno ravnanje. Zlasti starši si morajo pridobiti zaupanje svojih otrok tako, da najprej oni
sami zaupajo njim. V določenem zgodnjem obdobju je primerno spodbujati uporabo njihove
svobode; na primer, da se od njih nekaj pričakuje, da prejemajo pojasnila o tem, kaj je dobro in kaj
slabo. Toda to bi bilo brez pomena, če ne bi bilo zaupanja, tega vzajemnega občutja, ki človeku
pomaga odpreti svojo intimnost, brez katerega je nekomu težko predlagati cilj ali nalogo, ki bo
doprinesla k osebni rasti.
Zaupanje dajemo, dosežemo, ustvarjamo; ni ga mogoče vsiliti niti zahtevati. Človek postane
vreden zaupanja zaradi zgleda svoje celovitosti, tako da sam naredi prvi korak in daje tisto, kar
pričakuje od drugih. Tako se pridobiva moralna avtoriteta, potrebna zato, da lahko od drugih
zahtevamo; in pri tem opazimo, da vzgajati v svobodi omogoča tudi vzgajati svobodo človeka.

VZGOJA SVOBODE
Vzgojo lahko razumemo kot usposabljanje svobode za to, da bi človek zaznal klic tega, kar je
vredno — kar ga bogati in ga spodbuja k rasti —, in da bi se soočal s stvarnimi zahtevami. To je
mogoče doseči tako, da se spodbuja uporabo svobode preko nalog, ki imajo globok smisel.
Vsako življenjsko obdobje ima svoje pozitivne vidike. Nekaj najplemenitejšega v času mladosti
je sposobnost zaupanja in pozitivnega odziva na prijazno zahtevo. V relativno kratkem času je
mogoče opaziti znatne spremembe v mladih, ki so jim bile zaupane določene naloge, ki so jih šteli
za pomembne: pomoč sočloveku, sodelovanje s starši pri vzgajanju …
Nasprotno pa se ta plemenitost pokaže v sprevrženi in pogosto nasilni obliki proti tistim, ki se
omejijo zgolj na to, da ugajajo otrokovim kapricam. Na prvi pogled je takšno ravnanje udobnejše,
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na dolgi rok pa je treba plačati mnogo višjo ceno, predvsem pa to ne prispeva k zorenju, saj
človeka ne pripravlja na življenje.
Kdor se kot otrok navadi razmišljati tako, da se vse razreši sámo po sebi, brez kakršnegakoli
truda ali odpovedi, verjetno ne bo dozorel. In ko bo v življenju utrpel kakšno rano — kar se bo
neizogibno zgodilo —, se morda ne bo dalo pomagati. Človek mora oblikovati svoj značaj, se
naučiti, da lahko šele po nenehnem in dolgotrajnem prizadevanju pričakuje rezultate, premagati
mora suženjstvo takojšnjega učinka.
Hedonistično in potrošniško okolje, ki ga vdihavajo mnoge družine v t. i. “prvem svetu” — pa
tudi marsikje v manj razvitih deželah —, gotovo ne pomaga k temu, da bi dojeli vrednost kreposti
ali pomembnost tega, da začasno odložimo kakšno zadostitev s ciljem doseči neko višje dobro.
Ob tej nasprotujoči okoliščini pa zdrava pamet pokaže na pomen napora: na primer, v
sedanjem času ima posebno veljavo kultura športa, v kateri je očitno, da kdor hoče dobiti medaljo,
mora biti pripravljen na trpljenje na dolgotrajnih in napornih treningih.
V splošnem je človek, ki se je zmožen svobodno usmeriti k dobrinam, ki resnično “štejejo”,
pripravljen na soočanje z nalogami velikega pomena (aggredi) in na trdovratno vztrajanje v svojem
prizadevanju, kadar nastopi malodušje in se pojavijo težave (sustinere). Ti dve razsežnosti srčnosti
nam dajeta moralno energijo, da se ne zadovoljimo z že doseženim in da še naprej rastemo, da
dosežemo več. Danes je posebej pomembno na jasen način pokazati, da je oseba, ki razpolaga s
to moralno energijo, bolj svobodna kot nekdo, ki je nima.
Vsi smo poklicani, da dosežemo tisto moralno svobodo, ki jo je mogoče doseči samo z
uporabo, ne s kakršnokoli uporabo, ampak z moralno dobro uporabo človekove svobodne volje.
Za vzgojitelje, še posebej za starše, je izziv to, da na prepričljiv način pokažejo, da pristno človeška
uporaba svobode ni toliko v tem, da delamo, kar se nam ljubi, temveč v tem, da delamo dobro, ker
se nam ljubi, kar je, kot je pravil sveti Jožefmarija, najbolj nadnaraven razlog.6
To je pot do osvoboditve od zadušljivega ozračja nezaupanja in moralne prisile, ki
onemogoča, da bi v miru iskali dobro in resnico ter jima s srcem sledili. Ni večje slepote od slepote
nekoga, ki se prepusti strastem zaradi “apetitov” (ali zaradi njihove odsotnosti). Kdor lahko
hrepeni le po tem, kar mu ugaja, je manj svoboden od nekoga, ki je sposoben, da si z dejanji, ne le
v teoriji, prizadeva za cilj, ki ga je težko doseči.
Ni večje nesreče od nesreče človeka, ki v želji po doseganju dobrega ugotovi, da nima moči,
da bi to uresničil. Svoboda namreč doseže ves svoj smisel, ko se uporablja v službi odrešujoče
resnice, v iskanju neskončne božje ljubezni, ki nas odvezuje vseh sužnosti.7
J. M. Barrio

6
7

Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 17.
Sv. Jožefmarija, Božji prijatelji, 27.
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VZGOJA V ZMERNOSTI (1)
Kadar pri vzgajanju starši otrokom zavrnejo kakšno željo, se le-ti zlahka vprašajo, zakaj ne
morejo slediti temu, kar je v modi, ali zakaj morajo jesti nekaj, kar jim ni všeč, zakaj je čas za
brskanje po internetu ali igranje video iger omejen. Odgovor, ki se spontano ponuja, je lahko
preprosto: “ker si ne moremo privoščiti tega stroška”, ali “ker moraš dokončati svoje naloge”, ali
pa v najboljšem primeru: “ker bi se sicer preveč razvadil”.
Ti odgovori so do določene mere veljavni, vsaj za to, da nas rešijo iz trenutne zadrege, vendar
pa lahko, brez da bi imeli takšen namen, zakrijejo lepoto kreposti zmernosti in povzročijo, da jo
otroci dojemajo zgolj kot odrekanje nečemu, kar jih privlači.
Nasprotno pa je, tako kot vsaka krepost, zmernost v temelju pritrdilna. Človeka usposablja,
da postane gospodar samega sebe, prinaša red v področje občutljivosti in čustvenosti, v okuse in
želje, v posameznikove najintimnejše težnje: skratka, priskrbi nam ravnotežje pri uporabi
materialnih dobrin in nam pomaga hrepeneti po višjem dobrem.1 Tako lahko sledeč sv. Tomažu
zmernost postavimo prav v temelj čutnega in duhovnega življenja.2 Ni brez pomena opazka, da so
skoraj vsi blagri, če jih pozorno beremo, na tak ali drugačen način povezani s to krepostjo. Brez nje
ni mogoče gledati Boga, biti potolažen, niti podedovati dežele in nebes, niti prenašati krivice s
potrpljenjem.3 Zmernost spravlja človeško energijo v pravo strugo, da bi mogla gnati mlin vseh
kreposti.

GOSPOSTVO
Krščanstvo ne pravi samo, da je užitek nekaj “dovoljenega”. Bolj kot to ga smatra kot nekaj
pozitivno dobrega, saj ga je Bog sam položil v naravo stvari kot rezultat zadoščenja naših teženj.
Toda to je združljivo z zavedanjem, da izvirni greh obstaja in da je v strasti vnesel nered. Vsi dobro
razumemo, zakaj sveti Pavel pravi: delam zlo, ki ga nočem;4 to je tako, kot če bi bila zlo in greh
vsajena v človeško srce, ki se je po izvirnem padcu znašlo v položaju, da se mora braniti pred
samim sabo. Tu se razkrije vloga zmernosti, ki varuje in usmerja človekov notranji red.
Ena izmed prvih točk knjige Pot nam lahko pomaga umestiti zmernost v življenje moških in
žensk: Navadi se reči “ne”.5 Sveti Jožefmarija je svojemu spovedniku pojasnil pomen te točke
rekoč, da je bolj enostavno reči “da”: ambiciji, čutom …6 Na nekem srečanju je povedal, da kadar
1

Prim. Katekizem katoliške Cekve, 1809.
Prim. Sv. Tomaž Akvinski, S. Th . II-II, q. 141, aa. 4, 6, in S. Th . I, q. 76, a. 5.
3
Prim. Mt 5, 3-11.
4
Rim 7, 19.
5
Sv. Jožefmarija, Pot, 5.
6
Sv. Jožefmarija, rokopis v: P. Rodríguez (ur.), Camino. Edición crítico-histórica , Rialp, Madrid 2002 str.
219.
2
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rečemo “da”, je vse sama lahkota; ko pa moramo reči “ne”, nastopi boj in včasih temu ne sledi
zmaga, temveč poraz. Zato se moramo navaditi reči “ne”, da bi zmagali v tem boju. Kajti iz tega
notranjega boja izhaja mir v našem srcu in mir, ki ga prinašamo v naše domove — vsak v svojega —
, ter mir, ki ga prinašamo družbi in vsemu svetu.7
Reči “ne” ob mnogih priložnostih prinaša s seboj notranjo zmago, ki je vir miru. To pomeni
odreči se temu, kar oddaljuje od Boga — ambicijam lastnega ega, neurejenim strastem; to je
nepogrešljiva pot za potrditev lastne svobode; je način, kako se postaviti v svet in proti svetu.
Kadar kdo reče “da” vsem in vsemu, kar ga obdaja ali kar mu ugaja, zapade v anonimnost; na
nek način se razosebi; je kakor lutka, ki jo premikajo niti drugih. Morda smo spoznali koga, ki je
tak, nezmožen reči “ne” impulzom okolja ali željam tistih, ki ga obdajajo. To so priliznjeni ljudje, v
katerih navidezna želja po uslužnosti razkriva pomanjkanje značaja ali celo hinavščino; takšni ljudje
si ne znajo življenja zakomplicirati niti z enim “ne”.
Kdor namreč vsemu reče “da”, v bistvu dokazuje, da ga razen samega sebe zanima le malokaj
drugega. Nasprotno pa kdor ve, da v svojem srcu skriva zaklad8, se bori proti vsemu, kar temu
zakladu nasprotuje. Zato “reči ne” nekaterim stvarem predvsem pomeni skleniti zavezanost do
drugih, zavzeti mesto v svetu, izpričati pred drugimi svojo lastno lestvico vrednot, svoj način
življenja in ravnanja. To pomeni — če ne drugega — hoteti izoblikovati svoj značaj, biti zavezan
temu, kar zares cenimo, in to izražati z dejanji.
Izraz, da je nekdo ali nekaj “dobro umerjeno”, vzbuja občutek trdnosti, obstojnosti: Zmernost
je gospostvo. Gospostvo, ki ga dosežemo, kadar se zavedamo, da ni treba neobvladano ustreči
vsemu, kar občutimo v telesu in v duši. Ni dopustno narediti vse, kar je možno narediti. Seveda se je
udobneje prepuščati nagibom, ki jih imenujejo naravne; toda na koncu te poti se nahaja žalost,
osamitev v lastni bedi.9
Človek nazadnje postane odvisen od občutkov, ki jih okolje vzbuja v njem, in išče srečo v
bežnih, lažnih čutenjih, ki — prav zato, ker so minljiva — nikdar človeka ne potešijo. Nezmeren
človek ne more najti miru, blodi sem in tja ter nazadnje konča v brezkončnem iskanju, ki se
spremeni v pravi beg pred samim seboj. To je večna nepotešenost, ki živi, kakor da se ne bi mogla
zadovoljiti s svojim položajem, kakor da bi bilo vedno treba iskati nek nov občutek.
V malokateri pregrehi pride suženjstvo greha do večjega izraza kot v nezmernosti. Kot nam
pravi apostol, ko so tako otopeli, so se prepustili razuzdanosti.10 Za nezmerno osebo se zdi, da je
izgubila nadzor nad seboj, ko se tako žene v iskanju novih občutkov. Na drugi strani pa sta med
sadovi zmernosti vedrost in počitek. Zmernost ne zanika željá in strasti, vendar naredi iz človeka
zares gospodarja, gospoda. Mir je »spokojnost v urejenosti«11, najdemo ga le v srcu, ki je trdno v
samem sebi in pripravljeno na to, da se razdaja.

7

Sv. Jožefmarija, Srečanje, 28. 10. 1972, v: P. Rodríguez (ur.), Camino. Edición crítico-histórica , Rialp,
Madrid 2002 str. 219.
8
Prim. Mt 6, 21.
9
Sv. Jožefmarija, Božji prijatelji, 84.
10
Ef 4, 19.
11
Sv. Avguštin, De civitate Dei, 19, 13.
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ZMERNOST IN SAMOOBVLADANJE
Kako je mogoče druge učiti kreposti zmernosti? Sveti Jožefmarija je mnogokrat spregovoril o
tej temi, pri čemer se je opiral na dve temeljni ideji: za vzgojo sta potrebna srčnost in zgled ter
spodbujanje svobode. V tem smislu je govoril, da morajo starši svoje otroke učiti, kako naj živijo
trezno, kako naj živijo nekoliko špartansko življenje, to pomeni krščansko. Težko je, ampak treba je
biti pogumen. Imejte dovolj poguma, da bi vzgajali v strogosti; drugače ne boste storili ničesar.12
Iz doslej povedanega sledi, da je pomembnost te kreposti nedvomna; vendar bi se lahko
zdelo presenetljivo, da sveti Jožefmarija govori o špartanskem življenju kot o sopomenki za nekaj
krščanskega, oz. obratno, da se krščansko pojasnjuje s špartanskim. Zdi se, da je rešitev tega
paradoksa v povezavi špartanskega življenja s pomembnostjo, ki jo ima pri vzgoji v zmernosti
pogum — kot del kreposti srčnosti.
Poleg tega je treba razlikovati dva pomena besede pogum: na prvem mestu mora biti človek
pogumen, če naj osebno prevzame takšen način špartanskega — se pravi krščanskega —
življenja. Nihče ne daje tega, česar nima; in to velja še toliko bolj, če upoštevamo, da je za vzgojo v
kreposti zmernosti ključnega pomena zgled in lastna izkušnja. Ravno zato, ker gre za krepost,
katere dejanja so usmerjena v nenavezanost, se izkaže za bistveno, da tisti, ki so vzgajani, pred
seboj vidijo njene učinke.
Če ljudje, ki so zmerni, izžarevajo veselje in notranji mir, bodo imeli otroci spodbudo, da svoje
starše posnemajo. Najpreprostejši in najnaravnejši način za posredovanje te kreposti je družinsko
okolje, še zlasti, ko so otroci majhni. Če vidijo, da se starši elegantno odrekajo temu, kar se njim
zdi kaprica, ali če žrtvujejo svoj počitek, da bi poskrbeli za družino — na primer, ko jim pomagajo
pri domačih nalogah, ali ko umivajo in hranijo najmlajše ter se z njimi igrajo —, bodo usvojili
pomen takšnih dejanj in jih povezali z vzdušjem, ki ga vdihavajo doma.
Na drugem mestu pa je pogum potreben tudi zato, da predlagamo krepost zmernosti kot
dober in zaželen življenjski slog. Kadar starši živijo na skromen način, bo gotovo lažje to predlagati
s pomočjo konkretnega obnašanja. Včasih pa se jim lahko porodi dvom, v kakšni meri morda
posegajo v legitimno svobodo otrok, oz. jim brez pravice vsiljujejo svoj lastni način življenja.
Možno je tudi, da se vprašajo, ali je učinkovito naložiti ali ukazati nekaj, kar se zdi, da otroci ne
bodo mogli ali ne bodo hoteli sprejeti. Če jim nekaj odrečeš, ali ne bo želja po tem ostala, še zlasti,
če njihovi prijatelji to imajo? Ali se s tem morda ne povzroča to, da se bo otrok počutil
“diskriminiranega” v odnosih z drugimi? Ali še hujše, ali ni to priložnost zanj, da se oddalji od
staršev in postane neiskren?
Če smo stvarni, se v bistvu zavedamo, da nobeden izmed teh razlogov ni dovolj prepričljiv.
Kadar se nekdo obnaša trezno, odkrije, da je zmernost nekaj dobrega in da ne gre za absurdno
nalaganje nevzdržnega tovora otrokom, temveč za njihovo pripravo na življenje. Zmernost ni zgolj
vzorec obnašanja, ki si ga nekdo “izbere” in ki ga ni mogoče nikomur vsiliti, ampak je krepost,
potrebna za vzpostavitev določenega reda v kaosu, ki ga je izvirni greh vnesel v človeško naravo.
Gre za zavedanje, da se mora vsak človek zatorej boriti, da bi to pridobil, če hoče biti
gospodar samega sebe. Treba se je prepričati, da za vzgojo ni dovolj dober zgled. Treba je znati
12

Sv. Jožefmarija, Srečanje v Catelldauri (Barcelona), 28. 11. 1972.
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stvari razložiti, spodbujati situacije, v katerih se lahko krepost udejanja; in v določenih primerih je
potrebno, da se znamo zoperstaviti — in Gospoda v ta namen prositi za moč — kapricam, ki jih
zahtevajo okolje in otrokovi apetiti, ki so vsekakor naravni, vendar že pomešani z začetno
poželjivostjo.

SVOBODA IN ZMERNOST
Gre tudi za to, da vzgajamo istočasno v zmernosti in v svobodi: to sta dve področji, ki ju je
mogoče razlikovati, vendar ne ločevati; še posebej zato, ker svoboda “prežema” celotno bitje
človeške osebe in se nahaja v temelju vzgajanja samega. Vzgoja je usmerjena v to, da bi bil vsakdo
usposobljen svobodno sprejemati pravilne odločitve, ki bodo oblikovale njegovo življenje.
Ne vzgaja se z zaščitniškim pristopom, pri katerem starši nazadnje dejansko izpodrinejo
otrokovo voljo in nadzorujejo vsak njegov gib. Pa tudi ne s tako pretirano avtoritarno držo, ki ne
dopušča prostora za rast osebnosti in lastnega mnenja. V obeh primerih bo končni rezultat bolj
podoben nekakšnemu nadomestku nas samih ali pa nekakšni karikaturi osebe brez značaja.
Najustreznejše je pustiti, da otrok sprejema lastne odločitve skladno s svojo starostjo in da se
nauči izbirati tako, da mu pokažemo posledice njegovih dejanj, obenem pa prejema podporo
svojih staršev — in tistih, ki pri vzgoji sodelujejo —, da bi pri svojih izbirah ravnal prav, oz. da bi
eventualno popravil zgrešeno odločitev.
Nazoren je nek dogodek, ki ga je sv. Jožefmarija ob različnih priložnostih povedal glede
svojega otroštva: njegovi starši niso popuščali njegovim muham; kadar mu kakšna jed ni bila všeč,
mu je mama — namesto, da bi mu pripravila kaj drugega — rekla, da bo že pojedel to, kar bo dobil
na mizo kasneje … Tako je bilo, dokler ni otrok nekega dne zabrisal krožnika s hrano v steno … in
njegovi starši so pustili madež na steni več mesecev, da bi bile posledice njegovega dejanja
dodobra vidne.13
Ravnanje staršev svetega Jožefmarija odseva način, kako je mogoče združevati spoštovanje
otrokove svobode s potrebno srčnostjo, da ne bi popuščali v tem, kar so navadne kaprice. Seveda
bo način za soočanje z vsako situacijo drugačen. V vzgoji ni splošnih receptov; kar šteje, je iskanje
najboljšega za vzgajanega otroka ter jasne ideje o tem, katere so dobre stvari, ki se jih mora
naučiti imeti rad, in kaj je tisto, kar je zanj lahko škodljivo. V vsakem primeru pa je dobro ohranjati
in spodbujati načelo o spoštovanju svobode: bolje se je kdaj zmotiti kot pa vselej vsiljevati lastno
mnenje; še zlasti, če otroci to dojemajo kot nekaj nerazumljivega ali celo samovoljnega.
Ta drobna anekdota o “razbitem krožniku” nam ponuja tudi priložnost, da se zadržimo ob
enem izmed glavnih področij, na katerih se splača vzgajati v zmernosti: gre za področje hrane.
Vse, kar je storjeno za spodbujanje lepega vedenja, vzdržnosti in treznosti, pomaga pri
pridobivanju te kreposti.
Zagotovo vsaka starost predstavlja specifične okoliščine, zaradi katerih se je treba vzgoje
lotiti na različne načine. V letih odraščanja je potrebno več umerjenosti v medsebojnih odnosih kot
13

Prim. A. Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei (I) , Rialp, Madrid 1997, str. 33.
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v otroštvu, toda zmernost pri hrani se lahko razvije že pri otrocih z relativno lahkoto, če so jim
dana določena sredstva — trdnost v volji in samoobvladanje —, ki jim bodo nedvomno koristila,
ko pride trenutek za boj v zmernosti v dobi odraščanja.
Tako je na primer konkreten način za krepitev otrokove volje to, da pripravljamo različne
jedilnike, da znamo prekiniti kaprice ali čudne navade, spodbujati, da pojejo do konca to, kar jim ni
všeč, da ne puščajo na krožniku ničesar, kar so si naložili, da jih učimo uporabljati pribor in
počakati, da si vsi postrežejo, preden začnejo z jedjo. Poleg tega se družinsko vzdušje zmernosti,
za katero si prizadevajo — pogumno zmerni! — starši, prenaša kakor z osmozo, brez da bi bilo
treba storiti kaj posebnega.
Če se ostanki hrane ne vržejo proč, ampak se uporabijo kot dopolnilo drugim jedem; če starši
ne jejo izven časa za obroke, če pustijo, da si najprej drugi vzamejo “repete” posladka, ki je vsem
všeč, bodo otroci med odraščanjem dojemali takšno obnašanje kot naravno. V primernem
trenutku bodo prejeli pojasnilo, zakaj ravnamo na tak način, da bi ga mogli razumeti: razlaga bo
lahko v zvezi s skrbjo za lastno zdravje ali zato, da bi bili velikodušni in izkazali ljubezen, ki jo čutijo
do brata ali sestre, ali pa kot način za izročanje drobne žrtvice Jezusu … vse to so razlogi, ki jih
mnogokrat otroci razumejo bolje, kot si mi odrasli predstavljamo.
J. M. Martín in J. De la Vega
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VZGOJA V ZMERNOSTI (2)
V obdobju adolescence se ponujajo nove možnosti za vzgojo v zmernosti, saj ima mladostnik
takrat že več zrelosti, kar omogoča pridobivanje kreposti, ki zahtevajo ponotranjanje vedenjskih
navad. Čeprav se tudi otrok lahko navadi na opravljanje dobrih dejanj, se je šele potem, ko doseže
določeno čustveno in umsko zrelost, sposoben poglobiti v pomen svojih lastnih dejanj in
ovrednotiti njihove posledice.
V času dozorevanja je pomembno pojasniti razloge za nekatere načine obnašanja, ki jih
mladoletnik morda dojema kot formalizem; ali pa smisel določenih omejitev, ki jih je primerno
vzpostaviti in ki se njemu zdijo zgolj prepovedi. Skratka, naučiti se moramo podajati veljavne
razloge, zaradi katerih se splača biti zmeren. Na primer, v večini primerov ne bo zadostovalo
argumentiranje, da se je treba obvladati (še posebej na področju razvedrila, če ga postavljamo kot
nasprotje učenju) zato, da bi v prihodnosti imeli zagotovljeno sijajno poklicno pot; kajti čeprav gre
za smiseln razmislek, se že sam po sebi nanaša na nekaj oddaljenega, kar mnogih mladih ne
zanima.
Bolj učinkovito je pokazati, da je krepost privlačna zdaj, s pomočjo velikodušnih idealov, ki
napolnjujejo njihovo srce, motive, ki jih ženejo, njihove velike ljubezni: velikodušnost do pomoči
potrebnih, zvestoba do prijateljev itd. Ne gre pozabiti na to, da je zmeren in skromen človek tisti,
ki lahko najbolj pomaga drugim. Kdor je gospodar samega sebe, ima čudovite možnosti, da se
preda služenju drugim in Bogu, in da tako doseže najvišjo srečo in mir, ki sta mogoča na tem
svetu.
Poleg tega se v dobi dozorevanja pojavijo nove okoliščine, v katerih je človek lahko zmeren.
Naravni radovednosti nekoga, ki se je počasi naučil prvih korakov v življenju, se zdaj doda neko
novo občutje obvladovanja lastne prihodnosti. Tako se pojavi hrepenenje, da bi vse poskusil in
doživel, in ta želja se zlahka enači s svobodo. Na neki način želijo biti prosti vsake prisile, zato
komentarje ali argumente v zvezi z urnikom, redom, učenjem, stroški morda dojemajo kot
“krivično naložena bremena”.
Po drugi strani pa takšno dojemanje, ki je tako posplošeno v sedanjem okolju, mnogokrat
spodbujajo in potencirajo številni komercialni interesi, ki poskušajo ta mladostna hrepenenja
spremeniti v velik posel.
To je trenutek, ko se starši ne smejo ukloniti okoliščinam, ko naj mislijo pozitivno, iščejo
kreativne rešitve, razmišljajo skupaj z otroki, jih spremljajo pri iskanju resnične notranje svobode,
ko naj bodo potrpežljivi in naj molijo zanje.
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KLJUČ DO SREČE
Velik del oglaševanja v zahodni družbi je usmerjen v mlade, ki so v zadnjih letih znatno
povečali svojo kupno moč. Različne znamke širijo svojo modo s spodbujanjem življenjskih slogov, s
katerimi se nekateri poistovetijo, drugi pa samo iščejo nekaj drugačnega.
“Imeti” izdelke določene znamke je na neki način vstopnica za družbene odnose; lahko si
sprejet v skupino, se počutiš vključenega, četudi pri tem ne gre toliko za to, kar si, ampak za tisto,
kar imaš in kar to drugim pomeni. Potrošništvo pri mladih pogosto ne izhaja toliko iz želje po tem,
da bi nekaj imeli (kot se na primer dogaja otrokom), temveč je bolj način za izražanje osebnosti ali
za izrazitejše izkazovanje svojega položaja v svetu s pomočjo prijateljev.
Povrhu tega potrošniška družba človeka spodbuja, da se ne zadovolji s tem, kar ima, da naj
poskusi najnovejše, kar je v ponudbi. Lahko bi rekli, da so takšne osebe potem obvezane
zamenjati računalnik ali avto vsako leto, kupiti najmodernejši mobitel ali pa oblačilo, ki ga potem
skoraj ne uporabljajo, ter iz golega zadovoljstva po posedovanju kopičiti glasbo, filme in
najrazličnejše računalniške programe. Te ljudi žene občutek, ki ga doživiš, ko nekaj kupiš ali
potrošiš; izgubili so sposobnost obvladovanja svojih strasti.
Seveda niso za vse krive reklame in okolje. Morda vzgojitelji niso bili dovolj prodorni. Zato je
dobro, da se starši in na splošno tisti, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z vzgojo, pogosto
vprašajo, kako bi lahko bolje opravljali to nalogo, ki je najpomembnejša izmed vseh, saj je od nje
odvisna sreča prihodnjih generacij ter pravičnost in mir v družbi.
Starši se morajo zavedati, da se slog življenja in trošenja odseva v družinskem vzdušju. Tako
kot glede drugih zadev, je potreben zgled, da bodo otroci od malega dojeli, da živeti primerno
svojemu družbenemu položaju ne pomeni zapasti v potrošništvo ali razsipavanje. Na primer, v
preteklosti je v nekaterih državah veljal rek “kruh je od Boga, zato se ga ne meče stran”. To je
konkreten način, kako nekomu razložiti, da je treba jesti z usti, ne pa z očmi, in da je treba pojesti
vse, kar je na krožniku, ter biti hvaležen, ker je mnogo ljudi lačnih; posredno pa izraža, da je vse,
kar dobimo ali imamo — naš vsakdanji kruh —, dar, ki ga moramo temu primerno uporabljati in z
njim ravnati.
Razumljiva je želja, da bi otrokom zagotovili tisto, kar imajo drugi, ali da bi jim dali to, česar mi
kot otroci nismo imeli; vendar ni razumno, da bi jim dali vse. Na ta način se spodbujajo primerjave
med njimi, škodljiva želja po tekmovanju, ki lahko preraste v materialistično miselnost, če ji
pustimo prosto pot.
Družba, v kateri živimo, je polna stopničk, razredov in statistik, ki nas bolj ali manj zavedno
spodbujajo k tekmovalnosti. Bog, naš Gospod, ne dela razlik med ljudmi. Pravi nam: Otrok, ti si
vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje.1 Za Njega smo vsi ljubljeni in enako cenjeni. Morda je
to ključno pri vzgoji za srečo: da se mi sami zavedamo in da otrokom pomagamo razumeti, da je
zanje vedno prostor v očetovi hiši, da je vsakdo ljubljen tak, kakršen je, da ravnamo z isto
ljubeznijo in na neenak način z neenakimi otroki.2

1
2

Lk 15,31.
Sv. Jožefmarija, Brazda, 601.
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Razen tega oblikovanje v zmernosti ni omejeno zgolj na odrekanje: treba je pokazati
pozitiven način, naučiti otroke, kako lahko bolje skrbijo za to, kar imajo, za oblačila, igrače. Dobro
je, da jim damo odgovornost, primerno njihovi starosti: red v sobi, skrb za mlajše brate in sestre,
gospodinjske zadolžitve (priprava zajtrka, nakupi, odnašanje smeti, pogrinjanje mize …). Treba
jim je z zgledom pokazati, kako morebitno pomanjkanje prenašamo brez pritoževanja, z veseljem,
in tako spodbujati njihovo velikodušnost do pomoči potrebnih.
Sveti Jožefmarija se je z veseljem spominjal, da je bil njegov oče vedno, tudi potem, ko je
utrpel finančni polom, zelo velikodušen pri miloščini. To so stvari, ki iz dneva v dan ustvarjajo
družinsko vzdušje, v katerem je občutiti, da so izmed vsega najpomembnejši ljudje.

STVARI TEGA SVETA
Ti pa bodi v vsem trezen3 — to kratko navodilo svetega Pavla Timoteju je veljavno za vse čase
in kraje. Ne gre za kriterij, ki bi bil izključno namenjen nekaterim izbrancem s posebno
poklicanostjo, niti ni nekaj, kar naj bi živeli samo starši, ne more pa se to “vsiljevati” otrokom. Bolj
kot to je cilj v tem, da starši in vzgojitelji odkrijejo in uporabijo pomen tega navodila za vsako
starost, za vsak tip osebe, za vsako okoliščino.
To zahteva razsodno ravnanje — premislek, prošnjo za nasvet itd. —, da bi se znali prav
odločati. In če fantje in dekleta kljub vsemu najprej ne razumejo primernosti kakšnega ukrepa in
se upirajo, bodo kasneje znali to ceniti in biti hvaležni. Zato se je potrebno opremiti s
potrpežljivostjo in srčnostjo, kajti tukaj je morda bolj kot na mnogih drugih področjih treba iti proti
toku.
V tem pogledu moramo imeti vsi jasno pred očmi, da argument, češ da je nekaj splošna in
razširjena praksa, ni veljaven razlog, da to počnemo: Nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak
se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je
dobro, njemu všečno in popolno.4
Splača se v tem smislu postaviti merila, kaj otrokom nudimo; kajti človek se nauči zmernosti,
če zna upravljati s tem, kar ima. Posebej glede denarja je sv. Jožefmarija starše opozarjal:
Prevelika ljubeznivost povzroči, da jih precej razvadite. Kadar to ni mamica, je očka. Drugače pa
babica. Včasih pa kar vsi trije, vsak po svoji strani, in to skrivnost skrivate drug pred drugim. Otrok
pa ob teh treh skrivnostih lahko izgubi dušo. Dogovorite se med seboj. Ne bodite skopi do otrok,
toda upoštevajte zmožnosti vsakega posebej, njegovo vedrost, njegovo sposobnost
samoobvladovanja: in naj ne bodo nikdar v izobilju, dokler si tega sami ne zaslužijo.5 Treba jih je
naučiti, kako se ravna z denarjem, kako se opravlja dobre nakupe, kako se uporablja pripomočke
— kot npr. telefon —, za katere je na koncu meseca potrebno plačati račun; in kadar trošimo zgolj
iz užitka do trošenja, je treba to priznati …

3

2 Tim 4,5.
Rim 12,2.
5
Sv. Jožefmarija, Srečanje v IESE (Barcelona), 27. 11. 1972.
4
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Vsekakor je denar le en vidik tega vprašanja. Nekaj podobnega velja za izkoriščanje časa.
Primerno razporejanje časa, namenjenega razvedrilu, konjičkom in športu je prav tako del
zmernega življenja. Z zmernostjo na tem področju se srce osvobaja in se usmerja k temu, kar nam
pomaga iti ven iz samega sebe in nam omogoča, da se obogatimo, ko skrbimo za družinsko
življenje in prijateljstvo. Na primer, učenje ali posvečanje časa in denarja pomoči potrebnim je
nekaj, kar se splača spodbujati pri otrocih že od zgodnjih let.

OBVLADOVANJE RADOVEDNOSTI, SPODBUJANJE SRAMEŽLJIVOSTI
Zmernost vzgaja trezno, skromno, razumevajočo dušo; omogoči ji pristno nravnost, ki je vedno
privlačna, ker se v obnašanju opazi prevlada razumnosti.6 S temi besedami sv. Jožefmarija
povzema sadove zmernosti in jih poveže z neko zelo posebno vrlino: z nravnostjo, ki jo lahko
razumemo kot obliko spodobnosti in skromnosti.
“Skromnost” in “sramežljivost” sta sestavna dela kreposti zmernosti;7 kajti še eno izmed
področij te kreposti je ravno obvladovanje spolnih vzgibov. »Sramežljivost ščiti skrivnost oseb in
njihove ljubezni. Sramežljivost vabi k potrpežljivosti in umerjenosti v ljubezenskem odnosu; in
terja, da so izpolnjeni pogoji za dokončno medsebojno podaritev in zavezo moža in žene.
Sramežljivost je skromnost. Sramežljivost navdihuje izbiro obleke. Tam, kjer se nakazuje
nevarnost za nezdravo radovednost, ohranja molk ali zadržanost. Sramežljivost postane
diskretnost.«8
Če je mladostnik oblikoval svojo voljo v času otroštva, bo brez dvoma v njem nravnost, zaradi
katere bo lahko spolnost vključil v svoje življenje na resnično človeški način. Se pa izkaže kot
pomembno, da znata oče do sinov in mati do hčera vzpostaviti zaupanje, si pridobiti njihovo
zaupnost, da bi jim mogla razložiti lepoto človeške ljubezni, ko bodo v starosti, da to lahko
razumejo.
Kot je svetoval sv. Jožefmarija, mora oče postati prijatelj svojih otrok. Ne gre drugače, kot da
se za to potrudimo, kajti pride trenutek, ko otroci, če se oče z njimi ni pogovoril, začnejo naokrog
spraševati o začetku življenja z radovednostjo, ki je po eni strani razumljiva, po drugi pa škodljiva. O
tem povprašajo kakšnega brezsramnega vrstnika in potem gledajo na starše s studom.
Nasprotno pa, če mu ti — ker si ga spremljal od otroških let in vidiš, da je za to čas — na
plemenit način, potem, ko si prosil Gospoda, spregovoriš o začetku življenja, bo šel otrok objet
mamico, ker je bila tako dobra, tebe pa bo poljubil iz vsega srca in bo rekel: Kako dober je Bog, ki je
uporabil moje starše in jim naklonil deležnost pri svoji stvariteljski moči. Malo bitje tega ne bo
povedalo tako, ker ne zna; bo pa to začutilo. In otrok bo pomislil, da vajina ljubezen ni nekaj
sramotnega, ampak nekaj svetega.9

6

Sv. Jožefmarija, Božji prijatelji, 84.
Katekizem katoliške Cerkve, 2521.
8
Katekizem katoliške Cerkve, 2522.
9
Sv. Jožefmarija, Srečanje v šoli Enxomil (Oporto), 31. 10. 1972.
7
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Vse to bo postalo lažje, če se ne izogibamo vprašanjem, ki jih na naraven način zastavljajo
otroci, in nanje odgovarjamo njihovi zmožnosti primerno.
Kot je bilo že omenjeno, ko smo govorili o vzgoji v zmernosti glede hrane, je tudi tukaj zgled
bistvenega pomena. Ni dovolj razlagati; treba je z dejanji pokazati, da »ni primerno gledati tega,
česar ni dopustno želeti«,10 pri čemer bedimo nad tem, da bi pri nas doma povsod vladalo vzdušje,
ki je navdajalo nazareški dom.
V tem pogledu je zaradi izpraznjenosti, s katero se v mnogih sodobnih družbah obravnava
spolnost, potrebna velika pozornost do medijskih vsebin kot so televizija, internet, knjige in video
igre. Ne gre za to, da bi spodbujali nekakšno “strahospoštovanje” do teh stvari, temveč za to, da
jih izkoristimo kot vzgojne priložnosti in učimo mlade, kako naj jih uporabljajo s pozitivnim in
kritičnim pristopom, brez strahu pred zavračanjem tega, kar škodi njihovi duši oziroma izraža
deformiran pogled na človeško osebo. Treba je upoštevati naslednje: Od prvega trenutka dalje so
otroci neizprosne priče življenja svojih staršev. Tega ne opazite, vendar oni presojajo vse, in včasih o
vas sodijo slabo. Zato vse, kar se dogaja v vaših domovih, ima dober ali slab vpliv na vaša mala
bitja.11
Če otroci vidijo, da starši zamenjajo televizijski kanal, kadar se pojavi kakšna pohujšljiva
novica, nespodoben oglas ali neprimeren prizor v filmu; če so deležni informacije o moralni vsebini
nekega dogodka ali knjige, preden ga grejo gledat oz. brat, se jim na ta način posreduje vrednoto
čistosti. Če na sprehodu po mestu opazijo, da njihovi starši ali vzgojitelji ne posvečajo pozornosti
določenim reklamam — oz. jih celo učijo, naj se ne prepuščajo radovednosti in tudi zadoščujejo za
slabe stvari —, bodo otroci usvojili idejo, da je čistost srca nekaj, za kar se splača truditi, kar velja
zaščititi, in kar je na nek način del družinskega okolja, v katerem živijo. »Učiti sramežljivosti otroke
in doraščajoče je prebujati v njih spoštovanje do človeške osebe.«12
Vendar pa posvečanje pozornosti okolju pravzaprav ni stvar vzgoje v zmernosti. Je
nepogrešljivi pogoj za krščansko življenje, toda kreposti se ne učimo samo z “izogibanjem
slabemu” — kar je neločljivo od življenja milosti na splošno —, temveč z obvladovanjem užitkov,
ki so načeloma sami po sebi dobri. Zato je še toliko bolj pomembno, da jih učimo, kako naj
uporabljajo stvari in pripomočke, ki jih imajo na razpolago, pa naj bodo njihove vsebine še tako
dobre.
Očitno je, da prekomerno gledanje televizije, četudi je to v družini, nazadnje razkroji domače
vzdušje. Še slabše je, kadar ima vsaka soba svojo napravo in se vsakdo “zapre”, da bi lahko gledal
svoje najljubše programe. Nekaj podobnega bi lahko rekli za nenadzorovano (in včasih vsiljeno)
uporabo mobilnih telefonov in računalnika.
Kot vedno se od zmerne uporabe teh pripomočkov s strani staršev in vzgojiteljev otroci učijo
ravnati enako. V primeru staršev pa je obremenilna okoliščina še to, da preživljanje ur pred
televizorjem, samo da bi “videli, kaj je na TV”, konec koncev ni samo slab zgled, ampak tudi
prekršek glede pozornosti do otrok, ki vidijo, da se njihovi starši — tako se jim vsaj zdi — bolj
posvečajo nekim tujim ljudem, kot pa njim samim.
10

Sv. Gregor Veliki, Moralia, 21.
Sv. Jožefmarija, Srečanje v Pozoalberu (Jerez de la Frontera), 12. 11. 1972.
12
Katekizem katoliške Cerkve, 2524.
11
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Če je zmernost gospostvo, velja spomniti, da ni boljšega gospostva od služenja:
prostovoljnega služenja vsem dušam! — Na ta način se pridobivajo vélike časti: zemeljske in
nebeške.13
Zmernost daje človeku, da svoje srce in osebne sposobnosti posveti za služenje bližnjemu, za
ljubezen, ki je edini ključ do resnične sreče. Sveti Avguštin, ki se je moral veliko boriti proti mamljivi
nezmernosti, je rekel takole: »Bodimo pozorni na zmernost, katere obljubi sta čistost in
neminljivost ljubezni, ki nas veže z Bogom. Njena naloga je brzdanje in pomirjanje strasti, ki hlepijo
po tem, kar nas odvrača od božjih zakonov, od njegove dobrote, oziroma od blagrov. Tukaj zares
prebiva Resnica, katere zrenje, uživanje in tesna povezanost nas navdaja s srečo; nasprotno pa se
tisti, ki se od nje oddaljijo, nazadnje zapletejo v mreže težkih zmot in bridkosti.«14
J. De la Vega in J. M. Martín

13
14

Sv. Jožefmarija, Kovačnica, 1045.
Sv. Avguštin, De moribus Ecclesiae catholicae, 19.
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VZGOJA ČUSTEV
Že v davnini je veljalo mišljenje, da so slaba tista čustva, ki krčijo ali izničijo svobodo. To je bila
vélika tema grške dobe, orientalske misli in mnogih starodobnih religij. V vseh velikih modrostnih
izročilih človeštva najdemo opominjanje o tem, kako pomembno je vzgajati človekovo svobodo
ob soočenju z njegovimi željami in občutji. Zdi se, kot da bi vse te kulture že v davnih časih izkusile,
da v notranjosti človekovega srca obstajajo nasprotujoče si sile in zahteve, med katerimi pogosto
prihaja do hudih bojev.
Vsa ta izročila govorijo o gibanju strasti; stremijo k miru, ki ga prinaša razsodno vedenje pod
vodstvom razuma, ki prevlada nad željami; težijo k notranji svobodi človeka, k svobodi, ki ni le
izhodiščna točka, temveč pridobitev, ki jo mora vsak človek uresničiti. Vsakdo mora doseči
obvladanje samega sebe, tako da se podredi pravilu razuma in to je pot, ki so jo poimenovali tudi
krepost: veselje in sreča bosta nastopila kot sad življenja, ki se ravna po tej kreposti.

SPREOBRNJENJE SRCA
Krščanska morala uči, da neurejenost našega čustvenega sveta korenini v izvirnem grehu.
Človeško srce je zmožno nedvomne plemenitosti, najvišje stopnje junaštva in svetosti, pa tudi
največjih nizkotnosti ter najbolj razčlovečenih nagonov.
V Novi zavezi na več mestih najdemo Jezusove besede, s katerimi na silovit način spodbuja k
notranji spreobrnitvi srca in željá: Slišali ste, da je bilo rečeno: Ne prešuštvuj! Jaz pa vam pravim:
Kdorkoli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo.1
Naš Gospod je poudarjal, da ni dovolj, če se vzdržimo slabih dejanj, ali če se ravnamo po
predpisih zunanjega obnašanja, temveč je treba spremeniti srce, od znotraj namreč, iz
človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi,
hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije
prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.2
Njegov nauk je nenehen poziv k spreobrnjenju srca, k edinemu spreobrnjenju, ki napravi
človeka resnično dobrega: Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben
pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta. 3 Na radikalen način govori
o potrebi po notranjem očiščenju: Vi sebe opravičujete pred ljudmi, toda Bog pozna vaša srca.4

1

Mt 5,27-28.
Mr 7,21-23.
3
Lk 6,45.
4
Lk 16,15.
2
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Nemoralna dejanja izvirajo iz izkrivljenih misli, ki jih človek hrani v srcu. Zato je vzgoja čustev
tako pomembna. In zaradi tega apostol Peter reče Hananiju, ko ga zalotijo pri zvijači: Zakaj si v
srcu sklenil takšno dejanje?5
Krščanska morala ne gleda na čustva kot na nekaj, kar bi bilo treba zavračati. Nasprotno,
bistveni pomen daje negovanju in vzgoji čustev, saj nosijo ogromno transcendentnost v moralnem
življenju. Usmerjati in vzgajati čustva pomeni prizadevati si za prečiščenje, kajti greh je vnesel
ljuljko in nered v srce vsakega človeka, ki je zato potrebno poprave. Zaradi tega je sveti
Jožefmarija zapisal: Gospod, ne prosim te, da mi odvzameš čustva, saj ti z njimi lahko služim,
ampak da jih prečistiš v ognju.6
Gre za to, da gradimo na trdnem temelju človekovega dostojanstva, spoštovanja in
uglašenosti z vsem, kar zahteva njegova narava in kar je njej lastno. Najboljši čustveni slog,
najboljši značaj pa bo tisti, ki nas bo postavil v orbito, najbližjo tistemu edinstvenemu
dostojanstvu, ki pripada človeškemu bitju. Kolikor bolj bomo to dosegli, tem bližje bomo sreči in
svetosti.

ČUSTVA IN KREPOST
Vsako čustvo spodbuja določena dejanja, druga pa zavira. Zato čustva spodbujajo ali pa
ovirajo psihološko in duhovno zdravo življenje, pa tudi spodbujajo oz. ovirajo prakso kreposti ali
vrednot, ki jih želimo doseči. Ne gre pozabiti, da so zavist, sebičnost, napuh, lenoba zagotovo
pomanjkanje kreposti, toda istočasno so tudi pomanjkanje ustrezne vzgoje čustev, ki te kreposti
spodbujajo ali zavirajo. Lahko torej rečemo, da udejanjanje kreposti spodbuja vzgojo srca in
obratno.
Mnogokrat se pozablja, da so čustva v človeku nekaj silno močnega, nekaj, kar nas običajno z
največjo silo žene ali odvrača pri našem ravnanju. Včasih je obstajala težnja po zanemarjanju
vzgoje čustev, morda zaradi nejasne predstave, da gre za nekaj temačnega in skrivnostnega, za
nekaj neracionalnega, kar bi bilo skorajda izven našega nadzora; ali morda zaradi zamenjevanja
čustev s sentimentalnostjo; ali pa zato, ker je vzgoja čustev težka naloga, ki zahteva razločevanje
in stalnost ter se ji zato izmikamo, skoraj brez da bi se tega zavedali.
Čustva prinašajo v življenje velik del njegovega bogastva in se izkažejo kot odločilna za
uresničeno in srečno življenje. Da bi dosegli srečo, ni potrebno udobno življenje, temveč zaljubljeno
srce.7 V ta namen je treba srce vzgajati, četudi to ni vselej lahko. Vsi imamo zmožnost, da v dobršni
meri svoja čustva vodimo. Ne smemo se zmotno vdati mišljenju, da jih skorajda ni mogoče
vzgajati, in zato misliti, da so ljudje neizbežno takšni ali drugačni, da so velikodušni ali zavistni,
žalostni ali veseli, ljubeznivi ali hladni, optimisti ali pesimisti, kakor da bi to bilo nekaj, kar je del
neizprosne narave in kar je skoraj nemogoče spremeniti.

5

Apd 5,4.
Sv. Jožefmarija, Kovačnica, 750.
7
Sv. Jožefmarija, Brazda, 795.
6
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Čustvene dispozicije gotovo imajo prirojeno komponento, katere doseg je težko določiti.
Toda tukaj je še močni vpliv družine, šole, kulture, v kateri človek živi, vere. Predvsem pa obstaja
človekov osebni trud, da bi se s pomočjo božje milosti izboljšal.

ZGLED, ZAHTEVNOST, DOBRA KOMUNIKACIJA
Pri oblikovanju na področju emocij ima zgled še posebej pomembno vlogo. Dovolj je, če
pomislimo, na primer, na to, kako se s staršev na otroke prenaša zmožnost prepoznavanja
bolečine sočloveka, razumevanja drugih, pripravljenost pomagati, kadar kdo to potrebuje. To so
čustveni stili, ki se jih vsi na naraven način naučimo in jih zabeležimo v svoj spomin, ko opazujemo
ljudi okoli nas, skoraj brez da bi se tega zavedali.
Vendar pa zaradi tega ni vse zgolj v dobrem zgledu. Obstajajo sebični in neobčutljivi otroci,
katerih starši so ljudje širokega srca. To je tako, ker je vzor pomemben (npr. starši, ki so pozorni na
potrebe drugih), ampak poleg tega je potrebno otroke napraviti občutljive za te vrednote (doseči,
da odkrijejo te potrebe v drugih, jim pokazati privlačnost življenjskega sloga, temelječega na
velikodušnosti), in nazadnje je potrebna tudi vzgoja v vzdušju osebne zahtevnosti, kajti če ni
zahtevnosti do samega sebe, potem lenoba in sebičnost zlahka zadušita katerikoli proces
čustvenega dozorevanja. Disciplina in avtoriteta sta pri vzgajanju odločilni, saj se brez kančka
discipline otrok le stežka nauči večine za življenje pomembnih stvari.
Ob tem je ključno, da vladata sproščeno vzdušje in dobra komunikacija; da se v družini zlahka
ustvarijo priložnosti za tesnejšo intimnost, ko lahko vsakdo z zaupanjem pokaže svoja čustva, jih
deli z drugimi in se čustva na ta način tudi vzgajajo; da ni pretirane sramežljivosti, kadar gre za
izražanje lastnih čustev; da lahko drugemu brez težav, vdano in ljubeznivo spregovorimo o tem,
kar nam na njem ni všeč itd.
Kadar manjka ta uglašenost v zvezi s kakšno vrsto čustev (npr. glede usmiljenja ob trpljenju
drugih, želje po samopremagovanju v težavah, glede veselja ob uspehu drugih itd.), oziroma če se
takšna čustva ne spodbujajo ali se celo otežujejo in prezirajo, tedaj človek teži k temu, da bi jih
zatrl, in polagoma jih bo čutil vedno manj: tako se čustva počasi zameglijo in postopoma izginjajo
iz emocionalnega repertoarja.

MOČ VZGOJE
Med čustvom in obnašanjem je vmes pomemben korak. Na primer, lahko te je strah, toda
ravnaš pogumno. Lahko čutiš sovraštvo, pa odpustiš. V tem območju med čustvi in dejanjem se
nahaja osebna svoboda. Tako pride do osebne odločitve, ki se deloma zgodi v tem konkretnem
trenutku, deloma pa že prej, v predhodnem procesu vzgoje in samovzgoje. V teku človekovega
življenja se počasi ustvarja slog čutenja, pa tudi slog ravnanja. Če se vrnemo k zgledu; strahopeten
ali jezljiv človek se je navadil reagirati tako, da se prepusti strahu ali jezi, ki v njem spontano
povzročita določene nagibe, vse to pa je v njem vzpostavilo bolj ali manj trajno razpoloženje. To
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razpoloženje ga vodi k temu, da na takšne situacije reagira v določenem slogu, do te mere, da na
zadnje to postane lastnost njegovega značaja.
Skratka, ne moremo spremeniti svoje genetske dediščine, niti svoje vzgoje, ki smo je bili
deležni do današnjega dne, lahko pa gledamo na sedanjost in na prihodnost z globokim
zaupanjem v zmožnost, da se človek spreminja s pomočjo vzgoje, osebnega prizadevanja in božje
milosti.

ČUSTVA IN MORALNA VZGOJA
Vzgoja mora vključevati posebno pozornost do vzgajanja v morali in ne more biti omejena
zgolj na področja, kot so intelektualni razvoj, moč volje ali čustvena stabilnost. Dobra vzgoja
čustvenosti mora med drugim otroku pomagati, da se bo, kolikor mogoče, naučil uživati v dobrih
dejanjih in čutiti odpor do slabih. Gre torej za to, da se nauči ljubiti to, kar si v resnici zasluži
ljubezen.
V naši notranjosti so čustva, ki nas spodbujajo k dobrim dejanjem, ob njih pa mrgoli tudi onih
drugih, ki ogrožajo naše moralno življenje. Zato si moramo prizadevati, da naša čustva oblikujemo
tako, da nam bodo čim bolj pomagala, da se bomo dobro počutili ob tem, kar pripomore k
izgrajevanju doslednega, polnega, uresničenega življenja; in da se bomo počutili slabo v
nasprotnem primeru. Moralna vzgoja nam namreč med drugim pomaga k optimalnemu čutenju.
Za prve kristjane je bil pozitiven pomen človeških čustev nekaj naravnega in zelo bližnjega.
Dokaz za to je nasvet sv. Pavla: To mislite [čutite] v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.8 Katekizem
katoliške Cerkve govori tudi o tem, kako pomembno je čustveno življenje na poti svetosti:
»Nravna popolnost je, če človeka ne nagiba k dobremu samo njegova volja, marveč tudi njegovo
čutno teženje, kakor pravi psalm: “Moje srce in moje telo vriskata k živemu Bogu” (Ps 84,3).«9
Res je, da delati dobro včasih ne bo privlačno. Zato čustva niso vedno zanesljivo moralno
vodilo. Ne gre pa podcenjevati njihove moči in vpliva, temveč je treba razumeti, da se jih splača
vzgajati, da bi čim bolj pripomogli k moralnemu življenju. Če človek, na primer, čuti nelagodje,
kadar laže, in zadoščenje, kadar je iskren, mu bo to zagotovo v veliko pomoč. In če mu je
nadležno, kadar je nezvest, sebičen, len ali krivičen, ga bodo ta čustva oddaljila od takšnih napak
in včasih bo to mnogo učinkovitejše od drugih argumentov.
Oseba z dobro vzgojeno emocionalnostjo bo potrebovala manj napora za življenje kreposti in
doseganje svetosti. Vsekakor pa, naj ima človek še tako dobro vzgojo, bo opravljanje dobrih dejanj
pogosto vključevalo premagovanje, včasih tudi v veliki meri. Vselej pa z dobrim dejanjem človek
na zadnje pridobi. Nasprotno pa izbira slabega pomeni goljufanje samega sebe, na dolgi rok pa
življenje, v katerem je mnogo več težav in razočaranosti. Ne gre torej za to, da bi si srečo v

8
9

Flp 2,5.
Katekizem katoliške Cerkve, 1770.
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nebesih zaslužili tako, da smo na zemlji nesrečni, temveč za iskanje dvojne sreče istočasno: Vedno
bolj sem prepričan: nebeška sreča je za tiste, ki znajo biti srečni na zemlji.10

NOTRANJA SVOBODA
Včasih smo nagnjeni k temu, da obveznost enačimo s prisilo; pojem dolžnosti dojemamo kot
izgubo svobode, to pa je napaka v emocionalnem razvoju. Ravnanje, skladno z dolžnostjo, je
nekaj, kar nas izpopolnjuje. Če sprejmemo svojo dolžnost kot glas prijatelja, jo bomo mogli
prevzeti z veseljem in srcem ter bomo korak za korakom odkrili, da je veliki dosežek vzgoje emocij
v tem, da kolikor je mogoče združi hotenje in dolžnost. Na ta način se poleg tega doseže veliko
višjo stopnjo svobode, saj sreča ni v tem, da delaš, kar hočeš, ampak v tem, da hočeš storiti to, kar
moraš.
Tako se bomo čutili zavezane delati moralno dobro, toda ne primorane niti prisiljene, ker
bomo to zaznali kot ideal, ki nas vodi k polnosti, to pa predstavlja eno izmed največjih dosežkov
resnične svobode.
A. Aguiló

10

Sv. Jožefmarija, Kovačnica, 1005.
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PREDAJANJE VERE OTROKOM (1)
Vsak otrok je znamenje zaupanja Boga do staršev, katerim prepusti skrb in vodenje bitja,
poklicanega k večni sreči. Vera je najboljša zapuščina, ki jo lahko prejmejo. Še več, je edina
resnično pomembna stvar, saj daje končni smisel človekovemu bivanju. Bog nikdar ne naloži
poslanstva, brez da bi dal tudi potrebna sredstva za njegovo uresničenje, in družina je izmed vseh
oblik človeške skupnosti najbolj prikladna za to, da v srcih vzklije vera.

OSEBNO PRIČEVANJE
Vzgoja v veri ni zgolj poučevanje, ampak je podajanje življenjskega sporočila. Čeprav je božja
beseda učinkovita sama po sebi, je Gospod za njeno širjenje želel uporabiti pričevanje in
posredovanje ljudi: evangelij postane prepričljiv, kadar ga vidimo v življenju in dejanjih sočloveka.
To še zlasti velja, kadar imamo v mislih otroke, ki težje naredijo ločnico med tem, kar je
povedano in kdo to pove; še večjo težo pa pridobi, ko pomislimo na lastne otroke, saj ne
postavljajo jasne razlike med materjo ali očetom, ki moli, in med molitvijo sámo. Še več: molitev
ima posebno vrednost, je prijetna in ima velik pomen zato, ker jo moli ravno mama ali oče.
Zaradi tega vse govori v prid temu, da naj starši svojo vero prenašajo na otroke. Bolj kot
besede pa Bog od njih pričakuje to, da so pobožni, dosledni. Njihovo osebno pričevanje mora biti
prisotno pred otroki v vsakem trenutku, povsem naravno, brez da bi skušali stalno deliti nekakšne
nauke.
Včasih je dovolj, da otroci vidijo veselje svojih staršev, ko grejo le-ti k spovedi, in že se vera v
njihovih srcih okrepi. Ne gre podcenjevati njihove bistroumnosti, četudi se zdijo naivni; v resnici
dejansko poznajo svoje starše, njihove dobre in manj dobre strani, in vse kar ti storijo — ali
opustijo —, je zanje sporočilo, ki pripomore k njihovi vzgoji, ali pa jih deformira.
Benedikt XVI. je večkrat povedal, da globoke spremembe v ustanovah in v osebah običajno
spodbudijo svetniki, ne pa najbolj učeni ali mogočni ljudje: Ob zgodovinskih preobratih so bili
[svetniki] resnični reformatorji, ki so mnogokrat povzdignili človeštvo iz temačnih dolin, v katerih ji
vedno preti nevarnost, da omahne v prepad; oni pa so vedno znova prinašali razsvetljenje.1
V družini se dogaja nekaj podobnega. Nedvomno je treba premisliti, kateri bi bil najbolj
pedagoški način za predajanje vere, in se izobraziti v dobre vzgojitelje; toda odločilno je
prizadevanje staršev za svetost. Osebna svetost je tisto, kar jim bo omogočilo, da bodo izbrali
najboljši pedagoški pristop.
V vsakem krščanskem okolju je iz izkušnje znano, kako dobre rezultate daje to naravno in
nadnaravno uvajanje v življenje pobožnosti, ki se odvija v toplini domačega ognjišča. Otrok se nauči
1

Benedikt XVI., Nagovor na Svetovnem dnevu mladih v Kölnu, 20. 8. 2005.
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postavljati Gospoda v prvo vrsto med glavna in najbolj temeljna čustva; nauči se tega, da se k Bogu
obrača kot k Očetu in k Devici Mariji kot k Materi; nauči se moliti po zgledu svojih staršev. Ko to
razumemo, uvidimo, kako veliko je apostolsko poslanstvo, ki ga lahko vršijo starši, in kakšno
obveznost imajo, da so iskreno pobožni, da bi mogli, ne toliko učiti, ampak predvsem posredovati
to pobožnost otrokom.2

VZDUŠJE ZAUPANJA IN PRIJATELJSTVA
Po drugi strani pa vidimo, da mnogo fantov in deklet — zlasti v mladosti in v dobi
odraščanja — popušča v veri, ki so jo prejeli, kadar pridejo v kakšno preizkušnjo. Izvori takšne
krize so lahko zelo različni — pritisk nekrščanskega okolja, prijatelji, ki se posmehujejo verskemu
prepričanju, profesor, ki poučuje z ateističnega vidika ali ki izključuje Boga —, toda te krize
postanejo nekaj resnega le v primeru, ko mladi ne uspejo spregovoriti s primerno osebo o tem,
kar se jim dogaja.
Pomembno je, da se otrokom nudijo vse možnosti za zaupanje in da so njihovi starši vselej na
razpolago, da jim posvetijo svoj čas. Otroci — tudi tisti, ki se zdijo najbolj razposajeni in
nenavezani —, si vedno želijo te bližine, tega bratstva v odnosu do svojih staršev. Po navadi je
ključno zaupanje: to, da starši znajo vzgajati v vzdušju domačnosti, da nikdar ne dajejo vtisa
nezaupanja, da dajejo otrokom svobodo in jih učijo, kako naj jo uporabljajo z osebno
odgovornostjo. Bolje je, da se pustijo kdaj prelisičiti: zaupanje, izkazano otrokom, doseže, da se
bodo otroci sami sramovali svoje prevare in se bodo popravili; nasprotno pa, če nimajo svobode, če
vidijo, da niso deležni zaupanja, se bodo čutili spodbujene h goljufanju.3 Za prenašanje teh
nasvetov v prakso ni treba čakati na čas dozorevanja, naklonjenost je mogoče pridobiti že v zelo
zgodnjih obdobjih.
Pogovor z otroki je nekaj najbolj prijetnega, istočasno pa je to tudi najkrajša pot do
globokega prijateljstva z njimi. Kadar človek pridobi zaupanje z drugim človekom, se vzpostavi
most medsebojnega zadovoljstva in le redkokdaj bo opustil priložnost za kramljanje o svojih
skrbeh in svojih čustvih, kar je po drugi strani tudi način za boljše spoznavanje samega sebe. Kljub
temu, da je v nekaterih starostnih obdobjih težje pridobiti takšno bližino, starši ne smejo
popuščati v svojem prizadevanju, da bi jih imeli otroci za svoje prijatelje, katerim lahko zaupajo
svoje težnje, svoje probleme, od katerih lahko pričakujejo učinkovito in ljubeznivo pomoč.4
V tem vzdušju prijateljstva otroci slišijo govoriti o Bogu na prijeten in privlačen način. Vse to
zahteva, da starši najdejo čas, da bi bili s svojimi otroki, in sicer čas, ki bo “kakovosten”: otrok
mora dojeti, da se za njegove stvari zanimamo bolj kot za naša preostala opravila. To pomeni
konkretna dejanja, ki jih zaradi okoliščin ne moremo prelagati ali opuščati znova in znova: treba je
ugasniti televizor ali računalnik — oz. na jasen način preusmeriti pozornost —, kadar sin ali hči
pride k nam in se vidi, da želi spregovoriti; treba je pravilno omejiti čas, namenjen delu; iskati
oblike rekreacije in razvedrila, ki spodbujajo pogovor in družinsko življenje itd.

2

Sv. Jožefmarija, Pogovori z msgr. Escrivájem, 103.
Sv. Jožefmarija, Pogovori z msgr. Escrivájem, 100.
4
Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 27.
3
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SKRIVNOST SVOBODE
Kadar je v igri osebna svoboda, ljudje ne storijo vedno tega, kar bi bilo zanje najboljše, oz.
tega, kar bi bilo pričakovati glede na trud, ki smo ga vložili. Včasih stvari delamo dobro, vendar se,
vsaj na videz, iztečejo slabo, in takrat ni nobene koristi, če krivimo sebe oz. za nastalo situacijo
zvračamo krivdo na druge.
Najbolj na mestu je premislek, kako vzgajati vedno bolje in kako k temu pomagati tudi
drugim; na tem področju ni čarobnih formul. Vsakdo ima svoj pristop, s katerim na različen način
od drugih razlaga in zastavlja konkretna vprašanja; enako lahko rečemo o otrocih, ki so deležni
vzgoje in ki sicer živijo v istem ali podobnem okolju, vendar imajo različne interese in so različno
občutljivi.
Takšna raznolikost pa vseeno ni ovira. Še več, obzorje vzgoje se tako razširi: po eni strani
omogoča, da se vzgoja resnično prilagodi okviru nekega edinstvenega odnosa brez stereotipov;
po drugi strani pa srečanje temperamentov in značajev različnih otrok spodbuja mnogovrstnost
vzgojnih priložnosti.
Skratka, čeprav je pot vere najbolj osebna izmed vseh poti — saj se nanaša na najintimnejše v
človeški osebi, na njen odnos do Boga —, lahko drugemu pomagamo, da jo prehodi: to je vzgoja.
Če v svoji osebni molitvi počasi premišljujemo o vsakem izmed otrok ali mladih, nam bo Bog dal
luči, da bomo presodili pravilno.
Bolj kot vprašanje strategije ali načrtovanja je predajanje vere pomoč pri tem, da bi vsakdo
odkril božji načrt za svoje življenje. Pomoč, da bi sam pri sebi ugotovil, da mora postati boljši in v
čem mora postati boljši, kajti mi sami pravzaprav ne spreminjamo nikogar: spremenijo se oni, ker
tako hočejo.

POZORNOST NA RAZLIČNIH PODROČJIH
Lahko bi našteli več vidikov, ki imajo velik pomen pri predajanju vere. Med prvimi je morda
življenje pobožnosti v družini, božja bližina v molitvi in v zakramentih. Če starši tega ne “skrivajo”
— včasih se to zgodi nehote —, se ta odnos z Bogom pokaže v dejanjih, po katerih On postane v
družini navzoč na način, ki je naraven in ki spoštuje avtonomijo otrok. Molitev pred jedjo, jutranja
ali večerna molitev skupaj z majhnimi otroki, to, da jim pokažemo, kako se lahko obračajo k angelu
varuhu ali izkažejo ljubeznivo pozornost do Marije, so konkretne priložnosti, ki spodbujajo krepost
pobožnosti v otrocih, kar se pogosto izkaže kot pomoč, ki jih bo spremljala vse življenje.
Dodati velja krščanski nauk: pobožnost brez nauka je namreč zelo ranljiva na intelektualni
gonji, skozi katero grejo otroci oz. se bodo z njo srečali kasneje v življenju; potrebujejo globoko
izobrazbo, ki je apologetska in hkrati praktična.
Seveda je tudi na tem področju pomembno, da znamo spoštovati posebnosti, značilne za
posamezna starostna obdobja. Mnogokrat bo pogovor o kakšni aktualni temi ali knjigi lahko
priložnost za to, da starejšim otrokom spregovorimo o krščanskem nauku (v kolikor se sami ne
obrnejo na nas s tovrstnimi vprašanji).
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Za mlajše je katehetsko izobraževanje, ki so ga deležni pri verouku v župniji ali v šoli, idealna
priložnost. Skupaj z njimi lahko ponovimo kakšno snov, o kateri so se učili, ali pa jim na spodbuden
način predstavimo kakšno temo iz katekizma, ki je bila morda opuščena; tako bodo otroci zaradi
ljubezni staršev do Jezusovega nauka razumeli, kako pomembno je, da se ga učijo.
Še en relevanten vidik je vzgoja v krepostih, kajti če sta pobožnost in nauk sicer navzoča,
manjka pa krepost, bodo ti fantje in dekleta konec koncev razmišljali in čutili tako, kot živijo, ne pa
tako, kot jim narekuje razum, razsvetljen z vero, oz. vera, ki so jo vzeli za svojo na podlagi
razmišljanja. Pri oblikovanju kreposti je potrebno poudarjati zahtevnost do samega sebe,
prizadevnost pri delu, velikodušnost in zmernost.
Vzgoja v teh vrednotah človeka spodbuja, da preseže želje po materialnem; napravlja ga
bistrejšega, bolj pripravljenega za razumevanje duhovnih stvarnosti. Kdor svoje otroke vzgaja
brez zahtevnosti — kdor jim nikoli ne reče “ne” in skuša v vsem zadovoljiti njihovim željam —, s
takšnim ravnanjem zapre vrata duha.
Gre za popustljivost, ki lahko izvira iz ljubeznivosti, vendar tudi iz želje, da bi si prihranili trud,
ki je potreben za boljšo vzgojo, za to, da otrokom postavljamo določene meje, da jih učimo
ubogati in čakati. In ker je dinamika potrošništva sama po sebi nenasitna, vodi ta napaka človeka k
življenjskemu slogu, polnemu kapric in muhavosti, ter ga porine v spiralo iskanja udobnosti, ki
vselej vključuje primanjkljaj človeških kreposti in interesa za druge.
Odraščanje v svetu, v katerem je vsaki kaprici zadoščeno, je težek balast za duhovno življenje,
ki dušo — skorajda v temelju — onesposobi za podarjanje in zavezanost.
Upoštevati je treba tudi okolje, saj ima veliko prepričevalno moč. Vsi poznamo otroke, ki so
bili vzgojeni v pobožnosti, vendar jih je potegnilo okolje, na katero niso bili pripravljeni. Zato velja
bedeti nad tem, kje se otroci vzgajajo, ter ustvarjati ali poiskati takšno okolje, ki bo omogočalo
rast v veri in v kreposti. To je nekaj podobnega kot pri obdelovanju vrta: mi nismo tisti, ki daje
rastlinam daje rast, lahko pa jim priskrbimo sredstva — gnojilo, vodo itd. — in primerno klimo, da
bi lahko rasle.
Kot je sv. Jožefmarija svetoval staršem: Prizadevajte si, da jim boste dali dober zgled, da ne
boste skrivali svoje pobožnosti, prizadevajte si za čistost svojega ravnanja: potem se bodo naučili in
bodo krona vaše zrelosti in vaše starosti.5
A. Aguiló

5

Sv. Jožefmarija, Srečanje, 12. 11. 1972.
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PREDAJANJE VERE OTROKOM (2)
Kadar želimo vzgajati v veri, ne moremo ločevati semena nauka od semena pobožnosti.1 Treba
je združiti spoznanje in krepost, razum in čustva. Na tem področju, bolj kot na mnogih drugih,
morajo starši in vzgojitelji bedeti nad harmonično rastjo otrok. Ni dovolj le nekaj pobožnosti, ki je
okrašena z videzom nauka, pa tudi ni na mestu nauk, ki ne krepi prepričanja o izkazovanju
dolžnega češčenja Bogu, o pogovoru z Njim, o spoštovanju zahtev krščanskega sporočila, o
potrebnosti apostolata. Nauk se mora preliti v življenje, ki se pokaže v odločitvah, kar ni ločeno od
človekovega vsakdana, je nekaj, kar se razvije v zavezanost za ljubezen do Kristusa in do drugih.
Nenadomestljiv element pri vzgoji je konkreten zgled, živo pričevanje staršev: molitev z
otroki (ko vstanejo, ko ležejo k počitku, pred jedjo); poudarjanje pomembne vloge, ki pripada veri
v krščanskem domu (načrtovanje udeležbe pri sveti maši med počitnicami oz. iskanje primernih
krajev za letovanje, ki ne povzročajo nereda v osebnem življenju); učenje na naraven način o tem,
kako braniti in posredovati lastno vero in širiti ljubezen do Jezusa. Tako oče in mati »prodreta
globoko v njihova srca in zapustita tam sledove, ki jih dogajanja poznejšega življenja ne bodo
mogla izbrisati.«2
Otrokom je treba posvečati čas: čas je življenje3, in življenje — življenje Kristusa, ki živi v
kristjanu — je največ, kar jim je mogoče dati. Sprehodi, izleti, pogovori o njihovih skrbeh, o
njihovih sporih; pri predajanju vere je treba na prvem mestu “biti tam in moliti”; in če naredimo
napako, prosimo za odpuščanje. Po drugi strani pa morajo otroci tudi izkusiti odpuščanje, ki jim
daje čutiti, da je ljubezen do njih brezpogojna.

PO POKLICU: STARŠI
Benedikt XVI. pojasnjuje, da otroci »vse od zgodnjih let imajo potrebo po Bogu in so zmožni
zaznati njegovo veličino; znajo ceniti vrednost molitve in obredov, tako kot morejo slutiti razliko
med dobrim in zlim. Spremljajte jih, torej, v veri vse od najbolj rosnih let.«4 Doseči pri otrocih
enotnost med tem, kar verjamejo, in tem, kar živijo, je izziv, ki se ga je treba lotiti brez
improviziranja in z določeno mero profesionalnosti. Vzgoja v veri mora biti uravnotežena in
sistematična. Gre za posredovanje odrešenjskega sporočila, ki zadeva vsakega človeka in ki se
mora ukoreniniti v glavi in v srcu osebe, ki ga prejme; in vse to se odvija med tistimi, ki jih imamo
najbolj radi. V igri je prijateljstvo, ki ga bodo otroci gojili do Jezusa Kristusa, naloga, ki si zasluži
največ truda. Bog računa na naš interes, da jim nauk predstavimo na dostopen način, da bi jim
lahko naklonil svojo milost in prebival v njihovih dušah; zato način komuniciranja ni nekaj

1

Sv. Jožefmarija, Kovačnica, 918.
Sv. Janez Pavel II., Apost. pismo Familiaris Consortio, 22. 11. 1981, 60.
3
Sv. Jožefmarija, Brazda, 963.
4
Benedikt XVI., Govor na kongresu rimske škofije, 13. 6. 2011.
2
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dodatnega ali sekundarnega poleg posredovanja vere, temveč spada v samo dinamiko tega
procesa.
Da bi postal dober zdravnik, ni dovolj, da oskrbiš nekaj pacientov; treba je študirati, brati,
premišljevati, spraševati, raziskovati, hoditi na seminarje. Da bi postali dobri starši, je treba temu
posvečati čas, se izprašati, kako lahko napredujemo pri našem vzgojnem delu. V našem
družinskem življenju je “vedeti” pomembno, “znati narediti” nepogrešljivo, “hoteti narediti” pa je
odločilno. To morda ni lahka naloga, vendar se ni smiselno varati z izgovarjanjem na druga
opravila, ki nas čakajo: vedno je treba najti nekaj minut na dan ali nekaj ur v času počitnic, ki jih
namenimo osebnemu pedagoškemu izobraževanju.
Na voljo je obilo načinov za pomoč pri tem izpopolnjevanju: veliko je knjig, posnetkov in
internetnih strani z dobro usmerjenostjo, na katerih lahko starši najdejo ideje, kako vzgajati bolje.
Poleg tega so še posebej koristni tečaji družinskega usmerjanja, ki ne le posredujejo določeno
znanje ali tehnike, temveč človeku pomagajo prehoditi pot vzgoje otrok in pot napredovanja na
osebnostnem, zakonskem in družinskem področju. Boljše poznavanje značilnosti, ki so tipične za
starost, v kateri so otroci, in tudi seznanjenost z okoljem, v katerem se gibljejo njihovi vrstniki, je
del normalnega zanimanja za to, o čemer razmišljajo, kaj jih stimulira, kaj jih ovira. Skratka, to nam
pomaga, da jih spoznamo, kar nato omogoča vzgajanje na bolj zaveden in odgovoren način.

KAKO POKAZATI LEPOTO VERE
Zato da bi otroci vero ponotranjili, je treba izkoristiti različne situacije, tako da zaznajo
skladnost med človeškimi in nadnaravnimi argumenti. Starši in vzgojitelji sicer morajo postavljati
cilje, toda tako, da pokažejo na lepoto kreposti in polnega krščanskega življenja. Zatorej velja
odpirati obzorja, brez da bi se omejevali zgolj na opozarjanje na to, kaj je prepovedano in kaj
obvezno. V nasprotnem primeru bi lahko bila to spodbuda k mišljenju, da je vera skupek trdih in
hladnih predpisov, ki človeka omejuje, ali pa zakonik grehov in kazni; naši otroci bi tako nazadnje
videli le strmi del steze, brez da bi upoštevali Jezusovo obljubo: “Moj jarem je prijeten.”5 Prav
nasprotno, v vzgoji mora biti zelo navzoče to, da Gospodove zapovedi krepijo osebnost, jo dvigajo
k polnejšemu razvoju; niso brezčutne negacije, temveč predlogi za dejanja, ki varujejo in
spodbujajo življenje, zaupanje, mir v družinskih in družbenih odnosih. To je prizadevanje za
posnemanje Jezusa na poti blagrov.
Zaradi tega bi bilo zmotno, če bi “nadnaravne razloge” povezovali z izpolnjevanjem
zadolžitev, nalog ali “obveznosti”, ki se jim zdijo težke. Ni dobro, na primer, pretiravati z idejo, naj
otrok poje svojo juho do konca kot žrtev za Gospoda; glede na njegovo življenje pobožnosti in
starost je to lahko primerno, vendar je treba poiskati še druge motive, ki ga bodo spodbudili. Bog
ne more nastopati kot “nasprotnik” otrokovih kapric; bolj kot to si je treba prizadevati, da kapric
ne bi imeli in bi dosegli pogoje za srečno, nenavezano življenje, ki ga vodi ljubezen do Boga in do
drugih.
Krščanska družina sporoča lepoto vere in ljubezni do Kristusa, kadar je v njej navzoča
družinska harmonija zaradi ljubezni, kadar se znamo nasmehniti in pozabiti na svoje skrbi, da bi se
5

Sv. Jožefmarija, Brazda, 198.
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posvetili drugim, da bomo spregledali nepomembne praske, ki bi jih samoljubje moglo spremeniti v
visoke ovire; (…) da vložimo veliko ljubezni v majhne pozornosti, iz katerih je sestavljeno
vsakodnevno sožitje.6
Življenje, usmerjeno v pozabljanje samega sebe, je samo po sebi privlačen ideal za mladega
človeka. Vzgojitelji smo tisti, ki včasih tega povsem ne verjamemo, morda zato, ker moramo sami
prehoditi še veliko poti. Skrivnost je v povezovanju ciljev vzgoje z motivi, ki jih naši sogovorniki
razumejo in cenijo: pomagati prijateljem, biti koristen, pogumen … Vsak otrok bo imel svoj način
razmišljanja, ki bo prišlo na dan, ko se bodo vprašali, čemu si prizadevati za čistost, zmernost,
delavnost, nenavezanost; zakaj je treba razumno uporabljati internet in zakaj ni dobro preživljati
ure in ure ob videoigrah. Tako bodo krščansko sporočilo dojemali v njegovi racionalnosti in lepoti.
Otroci bodo odkrili Boga, ne kot nekakšno “orodje”, s katerim starši dosežejo drobne domače
cilje, temveč takšnega, kot je: Boga, ki je Oče, ki ima nas bolj rad kot vse stvari in ki ga moramo
ljubiti in častiti; Stvarnik vesoljstva, ki mu dolgujemo svoj obstoj; dobri Učitelj, Prijatelj, ki nas
nikdar ne prevara in ki ga nočemo niti ne moremo razočarati.

POMAGATI OTROKOM NAJTI NJIHOVO POT
Predvsem pa vzgoja na tem področju pomeni prizadevanje, da bi otroci vse svoje življenje
preoblikovali v češčenje Boga. Kot uči koncil, »stvar brez Stvarnika izgine v nič«7; v češčenju pa
najdemo resnični temelj osebne zrelosti: Če ljudje ne častijo Boga, častijo sami sebe, kar se lahko
pokaže na različne načine, ki jih pozna zgodovina: oblast, užitek, bogastvo, znanost, lepota …8
Širjenje takšnega ravnanja se izkaže za potrebno, da bi otroci osebno odkrili lik Jezusa Kristusa;
lahko so deležni te spodbude že od najzgodnejšega otroštva, tako da se naučijo osebno govoriti z
Njim. Ali ni molitev z otroki to, da jim pripovedujemo o Jezusu in njegovih prijateljih, da skupaj z
njimi vstopimo v evangeljske prizore, navezujoč se na kakšen vsakdanji dogodek?
Spodbujanje pobožnosti pri otrocih v bistvu pomeni pomagati jim, da položijo svoje srce v
Jezusa, da mu spregovorijo o dobrih in slabih pripetljajih; da poslušajo glas vesti, v katerem Bog
sam razodeva svojo voljo, in da jo poskušajo prenesti v dejanja. Otroci povsem naravno
privzemajo te navade, ko vidijo, kako se njihovi starši pogovarjajo z Gospodom in kako je navzoč v
njihovem vsakdanu. Kajti vera je, bolj kot z vsebinami in dolžnostmi, na prvem mestu povezana z
neko osebo, ki ji pritrdimo brez zadržkov: zaupamo ji. Če hočemo pokazati, kako neko Življenje —
Jezusovo Življenje — spremeni človeka vključno z vsemi njegovimi zmožnostmi, je razumljivo, da
otroci opazijo, kakšna je bila ta sprememba v nas samih. Biti dober posredovalec vere v Jezusa
Kristusa pomeni z lastnim življenjem pokazati svojo zedinjenost z Njim.9 Biti dober starš v veliki
meri pomeni biti starš, ki je dober in se bori za svetost: otroci to vidijo in lahko to prizadevanje
občudujejo ter ga skušajo posnemati.

6

Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 26.
Drugi vatikanski koncil, Gaudium et spes, 36.
8
Msgr. Javier Echevarría, Pastirsko pismo, 1. 6. 2011.
9
Sv. Tomaž, S. Th. II-II , q. 11, a. 1: »Kdor veruje, pritrjuje besedam drugega, zato je poglavitnega pomena
in cilj vsakega drugega dejanja vere tisti, v čigar trditev se veruje; na drugi strani pa so resnice, ki jim z vero
vanj pritrjujemo, sekundarne.«
7
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Dobri starši si želijo, da bi njihovi otroci dosegli odličnost in bili srečni v vseh pogledih: na
poklicnem, kulturnem, čustvenem področju; zato je razumljiva tudi njihova želja, da ne bi ostali v
povprečnosti na duhovnem področju. Ni čudovitejšega načrta od tega, kar je Bog predvidel za
vsakega človeka. Največja usluga, ki jo je mogoče storiti človeku — in še prav posebej otroku —,
je to, da mu pomagamo, da bi v polnosti odgovoril na svoj krščanski poklic in pravilno zadel tisto,
kar Bog hoče zanj. Ne gre namreč za neko postransko stvar, od katere bi bila le nekoliko odvisna
človekova sreča, temveč zadeva izid njegovega življenja v celoti.
Odkriti, v čem konkretno sestoji naša poklicanost k svetosti, pomeni najti bel kamenček, na
katerem je napisano novo ime: tega ne pozna nihče, razen tistega, kdor ga prejme10; to je
srečanje z resnico o samem sebi, ki navda s smislom celotno življenje. Življenjepis nekega človeka
bo drugačen, glede na velikodušnost, s katero bo odgovoril na različne možnosti, ki mu jih bo Bog
ponudil; v vsakem primeru pa bo od teh odgovorov odvisna predvsem njegova sreča in sreča
mnogih drugih ljudi.

POKLICANOST OTROK, POKLICANOST STARŠEV
Vera je po svoji naravi svobodno dejanje, ki ga ni mogoče vsiliti, niti na posreden način s
pomočjo “neovrgljivih” argumentov; vera je dar, ki korenini v skrivnosti božje milosti in
svobodnega človekovega odziva. Zato je naravno, da krščanski starši molijo za svoje otroke in
prosijo, da bi seme vere, ki ga sejejo v njihovih dušah, obrodilo sad; mnogokrat bo Sveti Duh na
podlagi tega prizadevanja v naročju krščanskih družin vzbudil najrazličnejše poklice za dobro
Cerkve.
Brez dvoma lahko otrokova poklicanost za starše pomeni odpoved načrtom in projektom, ki
si jih zelo želijo. Toda to ni zgolj nek nepredviden dogodek, saj je del čudovite poklicanosti k
materinstvu in očetovstvu. Lahko bi rekli, da je božji klic dvojen: je klic otroku, ki se izroči, in klic
staršem, ki ga izročajo Bogu; in včasih imajo lahko pri tem večjo zaslugo starši, ki so bili izbrani od
Boga, da bi mu dali to, kar imajo najraje, in da bi to storili z veseljem.
Otrokov poklic na ta način postane razlog za sveti ponos11, ki starše spodbuja, da ga
spremljajo s svojo molitvijo in ljubeznijo. Takole je razmišljal sv. Janez Pavel II.: »Bodite odprti za
poklice, ki bodo vzniknili med vami. Molite, da bi kot znamenje njegove posebne ljubezni Gospod
poklical enega ali več članov vaše družine, da bi mu služili. Živite svojo vero z veseljem in
gorečnostjo, ki bosta vlivala poguma tem poklicem. Bodite velikodušni, kadar se vaš sin ali hči, vaš
brat ali sestra, odloči za hojo za Kristusom po tej posebni poti. Pustite, da njihov poklic raste in se
krepi. Ponudite vso svojo podporo svobodno storjeni odločitvi.«12
Odločitve za izročitev Bogu vzklijejo v naročju krščanske vzgoje: lahko bi rekli, da so kakor
njen vrhunec. Družina po zaslugi starševske skrbnosti tako postane domača Cerkev13, kjer Sveti

10

Raz 2,17.
Sv. Jožefmarija, Kovačnica, 17.
12
Sv. Janez Pavel II., Pridiga, 25. 2. 1981.
13
Prim. Drugi vatikanski koncil, Dogm. konst. Lumen gentium, 11.
11
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Duh naklanja svoje karizme. Vzgojna naloga staršev na ta način presega srečo otrok in postane vir
božjega življenja v okoljih, kjer Kristus pred tem še ni bil navzoč.
A. Aguiló
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VZGOJA ZA ŽIVLJENJE
Vzgoja mladih je navdušujoča naloga: delo, ki ga je Bog sam v temelju izročil staršem. Je nežno
in trdno delo, potrpežljivo in veselo, ki pozna tudi zapletene situacije, velikokrat pa človeka vodi,
da se v iskanju luči obrne h Gospodu.
Vzgoja je delo umetnika, ki želi do polnosti razviti možnosti, skrite v vsakem izmed otrok:
pomoč pri odkrivanju tega, kako pomembno je skrbeti za druge, učiti druge, kako ustvarjati
pristno človeške odnose, kako premagovati strah pred tem, da bi se k čemu zavezali … Skratka
usposabljati vsakega fanta in vsako dekle, da bi se zmogla odzvati na božji načrt za svoje življenje.
Ob dejstvu, da bodo vedno obstajale težave v okolju in stvari, ki jih je mogoče izboljšati, je sv.
Jožefmarija starše spodbujal, naj ohranijo mladostno srce, da bodo lažje sprejeli želje in celo
norosti svojih otrok. Življenje se spreminja in veliko je stvari, ki nam morda niso všeč — lahko celo,
da objektivno niso boljše od onih iz preteklosti —, ampak niso slabe: so le drugačen način življenja,
nič drugega. Večkrat pride do konfliktov zaradi nepomembnih stvari, ki jih lahko premostimo z
malo dobre volje in smisla za humor.14
Izhajamo iz tega, da lahko na težavnem področju vzgoje vedno napredujemo in da ni vzgoje, ki
bi bila popolna: učimo se celo iz napak. Velja posvetiti nekaj časa temu, da naše vzgajanje
osvežimo z jasnim ciljem: vzgajamo za življenje.

AVTORITETA IN SVOBODA
Kadar starši srečo zamenjajo z ugodjem in svoj trud usmerijo v to, da bi njihovi otroci imeli vse,
da bi jim bilo čim lepše in da ne bi trpeli zaradi kakršnih koli težav, pozabljajo, da ni pomembno
samo imeti otroke zelo rad — to je običajno že prisotno —, ampak jih je treba imeti rad na pravi
način. Objektivno gledano pa zanje ni dobro, da jim je v življenju z vsem postreženo in da se jim ni
treba boriti.
Boj in trud sta nepogrešljiva za rast, za zorenje, za to, da se človek sooči z lastno eksistenco in
jo svobodno usmerja, brez da bi nekritično podlegel kateremu koli zunanjemu vplivu.
Katekizem katoliške Cerkve nas spominja, da neupoštevanje dejanskega človekovega položaja,
njegove ranjene narave, daje povod za hude zmote pri vzgoji.15 Da bi mogli oblikovati svobodne
ljudi, je neizogibno potrebno vzeti v obzir izvirni greh in njegove posledice — šibkost, nagnjenost
k zlu in s tem potrebo po boju zoper samega sebe, po samopremagovanju.
Otrok ali mlad človek, ki je prepuščen svojim lastnim okusom in težnjam svoje narave, zdrsne
navzdol kakor po klancu, kjer nazadnje otrpnejo vse sile njegove svobode. Če se takšna težnja ne
14
15

Sv. Jožefmarija, Pogovori, 100.
Katekizem katoliške Cerkve, 407.
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zaustavi z zahtevnostjo, ki je ustrezna določeni starosti in ki spodbudi boj, bo imel otrok kasneje
resne težave pri uresničevanju nekega življenjskega projekta, ki je vreden truda.
Imeti otroke rad na pravilen način pomeni postaviti jih v situacijo, ki jim bo pomagala, da
pridobijo sposobnost samoobvladanja: pomeni iz njih narediti svobodne ljudi. V ta namen je
neobhodno potrebno postaviti meje in pravila, ki jih bodo izpolnjevali ne le otroci, ampak tudi
starši.
Vzgajati pomeni tudi to, da otrokom predlagamo kreposti: odrekanje, delavnost, zvestobo,
iskrenost, urejenost …, tako da jim te vrline predstavimo na privlačen način, vendar ne da bi pri
tem popuščali v zahtevnosti. Spodbujanje otrok, naj svoje naloge dobro opravijo, a brez
pretiravanja, tako da v primeru neuspehov ne dramatiziramo, ampak jim pokažemo, kako se lahko
iz tega kaj naučijo. Naj stremijo k plemenitim ciljem, vendar naj se za to sami potrudijo. Predvsem
pa je treba podpirati zahtevnost do samega sebe, boj; zahtevnost, ki ne sme postati sama sebi
namen, marveč sredstvo za to, da bi se naučili neodvisno od staršev ravnati pravilno.
Otrok, mladostnik, še ne razume smisla vseh obveznosti. Ker mu po naravi manjka izkušenj,
potrebuje trdno oporo: ljudi, ki si pridobijo njegovo zaupanje in mu svetujejo z avtoriteto. Posebej
potrebuje možnost, da se opre na avtoriteto staršev in učiteljev, ki ne smejo pozabiti, da je
pomemben del njihove naloge to, da otroke učijo svobodnega in odgovornega ravnanja.
Kot je pravil sv. Jožefmarija: Starši, ki resnično ljubijo, ki iskreno želijo dobro svojim otrokom,
se morajo po nasvetih in navodilih obzirno umakniti, da ne bi okrnili svobode, ki daje človeku
sposobnost ljubiti in služiti Bogu.16
Avtoriteta staršev za otroke ni v rigidnem in gospodovalnem načinu; bolj kot to temelji na
dobrem zgledu: na ljubezni med zakoncema, na edinosti pogledov, ki jo otroci vidijo v njiju, v njuni
velikodušnosti, v času, ki jim ga posvečajo, v ljubezni — v zahtevni ljubezni —, ki jim jo izkazujejo,
v krščanskem slogu življenja, ki vlada doma; pa tudi v jasnosti in zaupnosti, s katero se obračajo k
njim.
To avtoriteto je treba izvajati s srčnostjo, tako da ocenimo, kakšne zahteve je smiselno
postaviti v različnih starostnih obdobjih in situacijah; z ljubeznijo in trdnostjo; brez da bi se
prepustili narobe razumljeni ljubezni, ki bi nas lahko privedla do tega, da vselej otrokom
prihranimo vsako nevšečnost, kar bi na dolgi rok v njih povzročilo pasivno in muhasto držo.
Veliko udobje — in včasih veliko pomanjkanje odgovornosti — se skriva v ljudeh, ki so bili
postavljeni na oblast, pa se izogibajo bolečini, ki jo prinaša popravljanje, z izgovorom, da bi radi
drugim prihranili trpljenje. (…)17
Kadar storijo kaj narobe, se jim splača to potrpežljivo povedati. Na ta način se oblikuje tudi
njihova vest, pri čemer velja izkoristiti vsako priložnosti, da bi jih naučili razlikovati med dobrim in
slabim, med tem, kar je treba storiti, in tem, čemur se moramo izogibati. Z obrazložitvami, ki so
primerne njihovi starosti, se bodo polagoma začeli zavedati, kaj ugaja Bogu in drugim ter zakaj.

16
17

Sv. Jožefmarija, Pogovori, 104.
Sv. Jožefmarija, Kovačnica, 577.
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Dozorevati pomeni iti ven iz samega sebe in to zahteva odrekanje. Otrok je na začetku
osredotočen na svoj svet; nato odrašča v tolikšni meri, kolikor se prične zavedati, da on sam ni
središče vesolja, ko se začne odpirati drugim ljudem in stvarnosti.
To zahteva požrtvovalnost do bratov in sester, služenje, izpolnjevanje dolžnosti domá, v šoli in
obveznosti do Boga; to pomeni tudi ubogati, se odpovedati kapricam, si prizadevati, da bi ugajali
staršem … Gre za pot, ki je nihče ne more prehoditi sam. Poslanstvo staršev je, da iz njih
potegnejo najboljše, četudi včasih to malo boli.
Z ljubeznijo, z domišljijo in srčnostjo jim je treba pomagati, da pridobijo trdno in uravnoteženo
osebnost. Sčasoma bodo tudi otroci globlje razumeli smisel mnogih načinov vedenja, prepovedi
ali naročil svojih staršev, ki so se jim sprva morda zdeli nekoliko samovoljni; začutili bodo globoko
hvaležnost tudi za tiste jasne besede ali nekoliko ostrejše trenutke — ki niso bili sad jeze, ampak
ljubezni —, ki so jim takrat povzročali trpljenje. Še več, oni sami so se na ta način naučili vzgajati
bodoče generacije.

VZGAJATI ZA ŽIVLJENJE
Vzgajati pomeni pripravljati nekoga na življenje, življenje, ki običajno ne izključuje težav: po
navadi se je treba za doseganje katerega koli cilja na poklicnem, osebnem ali duhovnem področju
potruditi. Čemu potem ta strah, da bi otroci imeli frustracije, kadar jim manjka kakšna materialna
dobrina?
Naučiti se bodo morali, kaj pomeni preživljati samega sebe in sobivati z ljudmi, ki so
inteligentnejši, premožnejši in uglednejši; kaj pomeni soočati se s pomanjkanjem in gmotnimi ali
osebnimi omejitvami; prevzemati tveganje, če se hočejo lotiti projektov, ki so vredni truda; pa tudi
kaj pomeni doživeti poraz, brez da bi to povzročilo njihov oseben propad.
Prizadevanje za to, da bi jim zgladili pot, da bi se izognili najmanjšemu spotiku, je daleč od tega,
da bi jim storili nekaj dobrega, temveč jih oslabi in onesposablja za soočanje s težavami, s katerimi
se bodo srečali na univerzi, pri delu ali v odnosih z drugimi. Ovire se naučimo premagovati samo
tako, da se z njimi spoprimemo.
Nobene potrebe ni, da bi otroci morali imeti vse, niti da bi morali vsako stvar dobiti takoj, da bi
bilo ugodeno njihovim kapricam. Nasprotno, naučiti se morajo odrekanja in čakanja; ali ni res, da je
v življenju mnogo stvari, ki lahko počakajo, in veliko drugih, ki morajo počakati? Tako pravi
Benedikt XVI., da “ne smemo biti odvisni od gmotne lastnine; naučiti se moramo odpovedi,
preprostosti, strogosti in zmernosti.”18
Prevelika zaščitenost, ki otroka varuje pred vsako nevšečnostjo, ga na zadnje pusti brez
obrambe pred okoljem; takšna protekcionistična drža je skrajno nasprotna resnični vzgoji.
Beseda vzgajati prihaja v latinščini iz dveh glagolov: educere in educare. Prvi je v zvezi s
podajanjem vrednot, ki vodijo do polnega razvoja osebnosti. Drugi pa označuje aktivnost, ki iz nje

18

Benedikt XVI., Avdienca, 27. 5. 2009.
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izvleče najboljše, kar ta oseba lahko da od sebe, tako kot umetnik iz marmornatega bloka izvleče
čudovit kip. V obeh pomenih te besede igra svoboda vzgajane osebe odločilno vlogo.
Namesto, da zavzamejo protekcionistično držo, je dobro, da starši dajo otrokom priložnost, da
sprejemajo odločitve in prevzamejo nase ustrezne posledice, da bi znali svoje majhne probleme s
prizadevanjem razrešiti. Na splošno velja spodbujati situacije, ki so ugodne za razvoj njihove
osebne samostojnosti, kar je prvotni cilj vsake vzgojne dejavnosti. Obenem pa je treba upoštevati,
da mora biti ta samostojnost primerna otrokovi zmožnosti, da jo izvaja; bilo bi nesmiselno, če bi
jim dodelili ekonomska ali materialna sredstva, ki jih še ne znajo razumno uporabljati; pa tudi če bi
jih puščali, naj sami gledajo televizijo in brskajo po internetu; prav tako bi bilo nerazumljivo, če ne
bi vedeli, kakšne so videoigre, ki jih igrajo.
Vzgoja v odgovornosti je druga plat vzgoje v svobodi. Če bi si prizadevali upravičiti vse, kar
počnejo, bi bilo zelo težko, da bi se otroci čutili odgovorne za svoje zmote, in s tem bi jim odvzeli
stvarno vrednotenje njihovih dejanj, posledično pa tudi nepogrešljiv vir izkušnje in poznavanja
samega sebe. Če jim, na primer, ne pomagamo prevzeti odgovornosti za slab šolski uspeh in
namesto tega krivimo učitelje ali izobraževalno ustanovo, potem se v njih polagoma izoblikuje
nestvaren način soočanja z življenjem: tako se bodo čutili odgovorne le za to, kar je dobrega,
kakršen koli neuspeh ali napaka pa bo povzročena nekje drugje.
Na ta način se vzdržuje običajna drža pritoževanja, ki vselej zvali krivdo na sistem ali na
sodelavce v službi; ali pa nekakšno smiljenje samemu sebi in iskanje kompenzacij, kar vodi v
nezrelost.

VZGAJATI VEDNO
Vse to ni specifično le za dobo dozorevanja ali za posebej intenzivna obdobja v otrokovem
življenju. Starši na tak ali drugačen način vzgajajo vedno. Njihovo ravnanje ni nikoli nevtralno ali
indiferentno, čeprav so otroci stari le nekaj mesecev. Pravzaprav ni prav nič neobičajen pojav
malega tirana, štiri ali šestletnega otroka, ki doma doseže, da velja zakon njegove trme, in
prevlada nad zmožnostjo njegovih staršev, ki naj bi ga vzgajali.
Toda starši ne samo, da vzgajajo vedno, ampak morajo poleg tega tudi vzgajati za vedno. Malo
koristi bi bilo od vzgoje, ki bi ciljala na razrešitev pripetljajev sedanjega trenutka, če bi pri tem
pozabljala na prihodnost. Gre za to, da otroci pridobijo potrebno osebno avtonomnost. Brez nje bi
bili prepuščeni na milost in nemilost vsakovrstnim odvisnostim. Nekatere so bolj vidne navzven,
kot na primer odvisnost, povezana s potrošništvom, s spolnostjo, z mamili; druge pa je težje
zaznati, vendar zaradi tega niso manj pomembne, kot so primeri odvisnosti, ki izhajajo iz nekaterih
ideologij, ki so v modi.
Zavedati se je treba, da je čas, ki ga otroci preživijo v družinskem domu, omejen. Še več, celo v
tem obdobju prebijejo veliko več časa brez staršev, kot pa so v resničnem stiku z njimi. Toda ta čas
je izredno dragocen. Mnogo ljudi ima danes resne težave, da bi bili s svojimi otroki, in to je
zagotovo eden od vzrokov za nekatere neugodne razmere, ki smo jih opisali.
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Če malokrat vidimo otroke, postane dejansko veliko težje od njih nekaj zahtevati: najprej zato,
ker ne vemo, kaj počnejo, in jih ne poznamo dobro; pa tudi zato, ker lahko postane zelo
neprijetno, da bi z nepopularnimi zahtevami zagrenili še tistih nekaj trenutkov družinskega sožitja,
ki ga imamo na razpolago. Nič ne more nadomestiti navzočnosti staršev v družinskem domu.

ZAUPANJE
Avtoriteta staršev je zelo odvisna od resnične ljubezni, ki jo njihovi otroci zaznajo. Zares se
čutijo ljubljene, kadar so običajno deležni pozornosti in zanimanja in ko vidijo, da storimo vse, kar
moremo, da bi jim posvetili svoj čas.
V tem kontekstu jim lahko pomagamo z avtoriteto in s spretnostjo: če poznamo njihove skrbi,
težave, ki jih imajo pri učenju ali pri stikih s prijatelji, če vemo, v kakšni družbi in okolju se nahajajo;
če vemo, kako preživljajo svoj čas; če vidimo, kako reagirajo, kaj jih veseli in kaj žalosti; če opazimo
njihove zmage in poraze.
Otroci in mladostniki imajo potrebo po tem, da lahko brez strahu spregovorijo s svojimi starši.
Kako napreduje njihova vzgoja, kadar dosežemo komunikacijo in dialog z našimi otroki! Sveti
Jožefmarija je dajal tak nasvet: Vedno svetujem staršem, naj se poskušajo spoprijateljiti z otroki.
Popolnoma se lahko uskladita starševska avtoriteta, ki jo sama vzgoja zahteva, in občutek
prijateljstva, ki na nek način zahteva, da se postavimo na raven otrok. Otroci — tudi tisti, ki se zdijo
bolj razposajeni in samostojni — si vedno želijo zbližanja, pobratenja s starši. Ključ je običajno v
zaupanju: da starši vzgajajo v domačem duhu, da nikoli ne dajo vtisa, da jim ne zaupajo, da jim
pustijo svobodo in da jih naučijo upravljati to svobodo z osebno odgovornostjo. Zaželeno je, da se
včasih pustijo prinesti naokrog: zaupanje v otroka doseže, da se sami počutijo osramočene zaradi
zapravljenega zaupanja in se poboljšajo; če pa nimajo svobode, če vidijo, da jim ne zaupate, vas
bodo želeli vedno ogoljufati.19
Treba je nenehno vzdrževati to vzdušje zaupanja, tako da vedno verjamemo, kar nam povejo,
brez sumničenja, in ne dopustimo, da pride do tako velike distance, ki bi jo bilo težko premostiti.
Pomoč strokovnjakov za vzgojo v šolah in ustanovah, ki jih naši otroci obiskujejo, je lahko v
veliko oporo: pri mentorstvu so lahko otroci deležni dragocene osebne vzgoje. Toda to
svetovalno delo ne sme odvzeti primarne vloge staršem. To pa pomeni čas, posvečati pozornost,
misliti nanje, poiskati najprimernejši trenutek, sprejemati njihov način dojemanja, jim izkazovati
zaupanje …
Splača se veliko staviti na družino; najti čas tam, kjer se zdi, da ga ni, in ga izkoristiti
maksimalno. To zahteva veliko odpovedi in nemalokrat bodo potrebne resne žrtve, ki v nekaterih
primerih lahko vplivajo tudi na ekonomski položaj. Toda poklicni ugled, če ga prav razumemo, je
del nečesa širšega: je osebni in krščanski ugled, v katerem se družina kot dobrina nahaja nad
poklicnimi uspehi. Dileme, ki so včasih le navidezne in ki se lahko porajajo na tem področju, je
treba razreševati v okviru vere in molitve, z iskanjem božje volje.

19

Sv. Jožefmarija, Pogovori, 100.
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Krepost upanja je pri starših zelo pomembna. Vzgajanje otrok prinaša veliko zadovoljstva, a
tudi nemajhne skrbi in grenkobe. Ne smemo se prepuščati občutku neuspeha, pa naj se zgodi, kar
hoče. Nasprotno, z optimizmom, z vero in z upanjem lahko vedno znova začnemo. Noben trud ne
bo zaman, četudi se zdi, da ni videti nobenega učinka.
Očetovstvo in materinstvo se nikoli ne končata. Otroci vedno potrebujejo molitev in ljubezen
svojih staršev, tudi ko so že neodvisni. Sveta Marija ni zapustila Jezusa na Kalvariji. Njen zgled
predanosti in daritve do konca je lahko luč, ki razsvetljuje to čudovito nalogo, ki jo je Bog zaupal
materam in očetom. Vzgoja za življenje: naloga ljubezni.
A. Villar

58

VZGOJA V DRUŽINI

VZGOJA SRCA
Vzgoja je pravica in dolžnost staršev, ki na neki način podaljša porajanje; lahko rečemo, da je
otrok, kot oseba, primarni cilj, h kateremu teži ljubezen zakoncev. Vzgoja tako postane kakor
nadaljevanje ljubezni, ki je otroku dala življenje, kjer mu starši skušajo nuditi pomoč, da bi mogel
biti srečen, zmožen zavzeti svoje mesto v svetu na človeško in nadnaravno harmoničen način.
Krščanski starši vidijo v vsakem otroku dokaz božjega zaupanja in dobro vzgajati otroke je —
kot je pravil sv. Jožefmarija — najboljši posel; posel, ki se začne s spočetjem in katerega prvi
koraki vključujejo vzgojo občutij, čustev. Če se imata starša rada in v otroku vidita vrhunec svoje
izročitve, ga bosta vzgajala v ljubezni in za ljubezen; rečeno še drugače: naloga staršev je na
prvem mestu vzgajati čustva njihovih otrok, normalizirati njihove vzgibe, doseči, da postanejo
vedri otroci.
Čustva se na poseben način oblikujejo v času otroštva. Kasneje, v dobi odraščanja, lahko pride
do čustvenih kriz in potrebno je sodelovanje staršev, da jih otroci premagajo. Če so bili v otroštvu
vzgojeni v vedrosti in stabilnosti, bodo lažje presegli te težke trenutke. Poleg tega čustveno
ravnotežje ugodno vpliva na razvoj razuma in volje; brez čustvene harmonije, pa je razvoj duha
težji.
Seveda je nepogrešljivi pogoj za izgradnjo dobri čustvenih temeljev to, da se starši sami trudijo
za izpopolnjevanje svoje lastne čustvene stabilnosti. Kako? S prizadevanjem za boljše družinsko
sožitje, s skrbnostjo za njuno edinost, z razumnim izkazovanjem njune vzajemne ljubezni pred
otroki. Kljub temu pa se včasih kdo nagiba k mišljenju, da čustvenost presega področje družinske
vzgoje; morda zato, ker se zdi, da je to nekaj, kar se zgodi, kar uhaja našemu nadzoru in česar ne
moremo spremeniti. Prihaja celo do negativnega gledanja na čustva, kajti greh je vnesel nered v
strasti, te pa otežkočajo razumno ravnanje.

IZVOR OSEBNOSTI
Ta pasivna ali celo negativna drža, navzoča v mnogih religijah in moralnih tradicijah, je v
močnem nasprotju z besedami, ki jih je Bog namenil preroku Ezekijelu: Dal [jim bom] meseno
srce, da se bodo ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. 1 Sposobnost
imeti meseno srce, ki je zmožno ljubiti, je predstavljena kot dejstvo stvarjenja, da bi sledili božji
volji: neurejene strasti naj ne bi bile sad pretiravanja srca, temveč posledica slabega srca, ki mora
biti ozdravljeno. To je potrdil Jezus Kristus: Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca
dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta. 2 Iz srca
prihaja to, kar človeka omadežuje3, vendar tudi dobre stvari.

1

Ez 11, 19-20.
Lk 6, 45.
3 Prim. Mr 7, 20-23.
2
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Človek potrebuje čustva, saj so močno gonilo za dejanja. Vsakdo teži k temu, kar mu je všeč, in
naloga vzgoje je, da to sovpada s tem, kar je dobro za osebo. Dobro se je obnašati na plemenit in
strasten način: Je še kaj bolj naravnega od materine ljubezni do svojega otroka? In kako ta
ljubezen spodbuja požrtvovalna dejanja, opravljena z veseljem! In v primeru situacije, ki je zaradi
katerega koli razloga vredna zavračanja — kako zlahka se ji človek izogne! V določenem trenutku
je to, da človek zazna “grdost” slabega dejanja, lahko najmočnejši motiv, da ga ne stori, mnogo
močnejši kot tisoč besed.
Vsekakor tega ne smemo mešati s sentimentalističnim gledanjem na moralnost. Ne gre za to,
da bi morali etično življenje in odnos z Bogom prepustiti čustvom. Kot vedno je zgled Kristus: v
Njem, ki je popoln človek, vidimo, kako občutja in strasti sodelujejo v službi pravilnega ravnanja.
Jezus je ganjen ob smrti človeka in naredi čudež; na vrtu Getsemani se srečamo s silno molitvijo, ki
vključuje nadvse močna čustva; prevzame ga celo strast jeze — dobre jeze — ko v templju
ponovno vzpostavi njegovo dostojanstvo.4 Kadar si človek resnično nekaj želi, je normalno, da ga
prevzame strast. Nasprotno pa je neprijetno gledati nekoga, ki dela le zato, da bi nekaj izvršil,
nevoljno, brez da bi v to opravilo vključil srce. Vendar to ne pomeni prepustiti se vzgibom: na
prvem mestu je treba uporabiti glavo pri tem, kar delamo, potem pa čustvo razumu doda
prisrčnost, stori, da dobro postane prijetno; razum pa po drugi strani naklanja luč, harmonijo in
enotnost čustvom.

OMOGOČITI PREČIŠČENJE SRCA
V človekovi sestavi imajo strasti namen, da prostovoljno dejanje olajšajo, namesto da bi ga
zabrisale ali ovirale. »Nravna popolnost je, če človeka ne nagiba k dobremu samo njegova volja,
marveč tudi njegovo čutno teženje, kakor pravi psalm: “Moje srce in moje telo vriskata k živemu
Bogu” (Ps 84,3).«5 Zaradi tega ni primerno prizadevanje, da bi zatrli ali “nadzorovali” strasti, kot
če bi bile nekaj slabega, kar bi zavračali. Čeprav jih je izvirni greh spravil v nered, jih ni spremenil v
nekaj nenaravnega, niti jih ni pokvaril na absoluten in nepopravljiv način. Emotivnost je dobro
usmerjati na pozitiven način in jo voditi proti resničnim dobrinam: k ljubezni do Boga in do drugih.
Od tod izhaja, da si morajo vzgojitelji, na prvem mestu starši, prizadevati, da bi otrok, kolikor je
mogoče, užival, ko dela dobro.
Oblikovanje čustvenosti zahteva na prvem mestu pomoč otrokom, da se spoznajo in da na
sorazmeren način začutijo stvarnost, ki je vzbudila njihovo čutenje. Gre za pomoč pri
premagovanju, pri preseganju tega afekta, da bi mogli na pravilen način videti vzrok, ki ga je
izzval. Rezultat takšnega razmisleka bo morda prizadevanje, da bi pozitivno vplivali na
spremembo takšnega vzroka; v drugačnih okoliščinah — ob smrti drage osebe, v primeru težke
bolezni — pa stvarnosti ne bo mogoče spremeniti in bo nastopil trenutek za poučevanje o tem,
kako naj sprejemamo dogodke in v njih vidimo roko Boga, ki nas ljubi kakor Oče svojega sina.
Drugič se lahko v primeru jeze, reakcije strahu ali kakšne antipatije oče ali mati pogovori z otroki in
jim, kolikor je mogoče, pomaga razumeti razlog takšnega občutja, da bi ga mogli premagati; na ta

4
5

Prim. Mr 5, 40-43; 14, 32 sl.; 11, 15-17.
Katekizem katoliške Cerkve, 1770.
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način bodo bolje spoznali sami sebe in bodo bolj sposobni postaviti svet čustvenih vzgibov na
pravo mesto.
Poleg tega lahko vzgojitelji otroka ali mladega pripravijo, da bi v sebi ali v drugih uvidel
določeno čustvo. Dobro je ustvarjati situacije, kot so zgodbe iz književnosti ali filmov, preko
katerih se človek lahko nauči, kako reagirati s sorazmernim čustvenim odzivom, kar pripomore k
oblikovanju njegovega emocionalnega sveta. Pripoved vpliva na tistega, ki jo bere ali posluša,
nagiba njegova čustva v določeno smer in ga navaja na določen način gledanja na stvarnost.
Odvisno od starosti — v tem pogledu je vpliv lahko večji, kolikor mlajši je otrok — lahko
pustolovska ali napeta zgodba, ali pa romantična pripoved, pripomore h krepitvi ustreznih čustev
v situacijah, ki si to objektivno zaslužijo: ogorčenje nad krivico, sočutje do nemočnih, občudovanje
požrtvovalnosti, ljubezen do lepega. To bo tudi prispevalo h krepitvi želje po tem, da bi imeli
takšna čustva, ker so lepa, ker so vir popolnosti in plemenitosti.
S pravilno usmeritvijo interes za dobre zgodbe postopno vzgaja tudi estetski okus in
sposobnost razločevati tiste zgodbe, ki so višje kakovosti. Tako se krepi kritični čut in to je
učinkovita pomoč za izogibanje nižjemu nivoju vedenja, ki se včasih izrodi v neokusnost in
zanemarjanje spodobnosti. Zlasti v družbah t. i. prvega sveta je prišlo do posploševanja pojmov
“spontanost” in “naravnost”, kar se pogosto izkaže kot nekaj, kar je daleč od spodobnosti. Kdor
se navadi na tovrstno okolje — neodvisno od starosti —, na zadnje zniža raven lastne občutljivosti
in njegovi čustveni odzivi postanejo živalski ali izpraznjeni; starši morajo na svoje otroke prenesti
zavračanje vulgarnosti, tudi kadar gre za neposredno senzualna vprašanja.
Sicer pa je primerno spomniti, da vzgoja srca ni isto kot vzgoja spolnosti: ta je le del področja
emotivnosti. Zagotovo pa, kadar je v družini vzpostavljeno vzdušje zaupanja, postane veliko lažje,
da se starši z otroki pogovarjajo o veličini in smislu človeške ljubezni ter jim postopoma že od
otroštva nudijo sredstva — preko vzgoje čustev in kreposti — za ustrezno usmerjanje tega
področja življenja.

SRCE, KAKRŠNO JE KRISTUSOVO
Skratka, vzgoja emocij skuša v otrocih spodbujati veliko srce, zmožno zares ljubiti Boga in ljudi,
zmožno občutiti skrbi svojih bližnjih, znati odpustiti in razumeti, s Kristusom se darovati za duše
vseh.6 Vzdušje vedrine in zahtevnosti kakor preko osmoze prinaša zaupanje in stabilnost
kompleksnemu svetu čustev. Če otroci vidijo, da so brezpogojno ljubljeni, če zaznajo, da je delati
dobro razlog za veselje za njihove starše in da kljub svojim napakam ne izgubijo zaupanja, če jim je
omogočeno, da so iskreni in da svoja čustva pokažejo …, potem odraščajo v stabilnem notranjem
vzdušju reda in umirjenosti, kjer prevladujejo pozitivna čustva (razumevanje, veselje, zaupanje),
medtem ko je tisto, kar človeku jemlje mir (prepiranje, jezljivost, ljubosumje), razumljeno kot
povabilo h konkretnim dejanjem, kot so prošnja za odpuščanje, oproščanje napak drugih ali
kakšna ljubezniva gesta.

6

Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 158.
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Potrebna so srca, zaljubljena v tisto, kar je resnično vredno truda; zaljubljena predvsem v
Boga.7 Ničesar ni, kar bi bolj pripomoglo k zorenju čustev kot to, da človek preda srce Gospodu in
izpolnjevanju njegove volje. V ta namen, kot je učil sv. Jožefmarija, mu je potrebno nadeti sedem
zapahov, po enega za vsak glavni greh8: v vsakem srcu so namreč vzgibi, ki so namenjeni samo
zato, da jih izročimo Bogu, in vest postane nemirna, kadar jih usmeri v kaj drugega. Resnična
čistost duše vključuje zapiranje vrat vsemu, kar bi pomenilo dati ustvarjenim bitjem ali samemu
sebi to, kar pripada Kristusu; vključuje “zagotavljanje”, da je človekova sposobnost ljubiti in imeti
rad usklajena, ne pa neurejeno razstavljena. Zato podoba o sedmih zapahih pomeni več kot
brzdanje poželenja ali pretirane gonje za materialnimi dobrinami: spominja nas, da se je treba
boriti proti nečimrnosti, nadzirati domišljijo, prečistiti spomin, umerjati apetit pri jedi, gojiti
prijazne stike z nadležnimi … Paradoks je v tem, da se srcu, kadar mu nadenemo “okove”,
pomnoži njegova svoboda, da ljubi z vsemi svojimi silami.
V Gospodovi presveti človeškosti se kakor pri taljenju najbolje izpopolnjuje srce in njegovi
vzgibi. Če se otroci od majhnega naučijo obračati k Jezusu in k njegovi Materi z istim srcem in
izrazi ljubezni, s katerimi imajo radi svoje zemeljske starše, potem jim to glede na njihovo starost
pomaga odkrivati resnično veličino njihovih čustev in sprejemati Gospoda v njihovo dušo. Srce, ki
svojo celovitost ohranja za Boga, ima v celoti posest nad seboj in se je sposobno popolnoma
izročiti.
S tega zornega kota se srce spremeni v simbol globokega antropološkega bogastva: je središče
osebe, kraj, kjer se stekajo človekove najintimnejše in najbolj vzvišene sposobnosti, in kjer človek
črpa energijo za dejanja. Gonilo, ki mora biti vzgajano — negovano, umerjeno, izpopol-njeno —,
da bi vso svojo silo usmerilo v pravo smer. Da bi mogli tako vzgajati, da bi mogli ljubiti in učiti
ljubiti s takšno močjo, je treba odstraniti iz lastnega življenja vse, kar ovira Kristusovo življenje v
nas: odvisnost od udobnosti, skušnjavo egoizma, iskanje časti. Le če bomo v sebi obnovili
Kristusovo življenje, ga bomo mogli sporočiti tudi drugim.9 Z odzivanjem na milost in z osebnim
bojem se duša pobožanstvi in postopoma srce postaja velikodušno, zmožno posvetiti svoje
najboljše sile za doseganje plemenitih in velikih ciljev, v uresničevanju tega, kar zaznava kot božjo
voljo.
Na trenutke bo stari človek skušal nazaj pridobiti svoje izgubljene pravice; toda čustvena
zrelost — zrelost, ki je deloma neodvisna od starosti — doseže, da človek pogleda onkraj svojih
strasti, da bi odkril, kaj jih je spustilo z vajeti in kako mora ukrepati v takšni situaciji. Vselej pa bo
imel pribežališče, ki mu ga nudita Gospod in njegova Mati. Navadi se svoje ubogo srce položiti v
sladko in brezmadežno Marijino srce, da ti ga očisti tolikšne nesnage in te popelje k presvetemu in
usmiljenemu Jezusovemu srcu.10
J. M. Martín, J. Verdiá

7

Prim. Sv. Jožefmarija, Brazda, 795.
Sv. Jožefmarija, Srečanje v La Lloma (Valencija), 7. 1. 1975, v P. Rodríguez (ur.), Camino. Edición crítico-histórica,
Rialp, Madrid 20043, str. 384; prim. Sv. Jožefmarija, Pot, 188.
9 Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 158.
10 Sv. Jožefmarija, Brazda, 830.
8
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ODDIH IN PROSTI ČAS (1):
POMEN IGRE ZA ŽIVLJENJE
Sedanji vzgojni sistem v mnogih državah nudi otrokom vedno več prostega časa, zato so mnogi
starši še posebej pozorni na pomembnost teh priložnosti za vzgojo svojih otrok.
Vendar pa je včasih glavna skrb to, da ne bi “izgubljali časa” v obdobju, ko ni pouka. Zato veliko
družin išče izvenšolske dejavnosti za svoje otroke; le-te neredko vključujejo določene akademske
vsebine — tuji jeziki, glasbeni inštrumenti —, ki dopolnjujejo njihovo izobrazbo.

VREDNOST PROSTEGA ČASA
Prosti čas vsebuje specifične vzgojne priložnosti, o katerih je govoril sv. Janez Pavel II., ko je
vse spodbujal, naj »dajo zagon in naj visoko cenijo prosti čas mladih ter da naj usmerjajo njihovo
energijo.«1
V tistih urah dneva, ko so izobraževalne obveznosti v večji ali manjši meri končane, se
mladostnik počuti kot gospodar svoje usode; lahko počne tisto, kar zares hoče: lahko se druži s
prijatelji ali z domačimi, se ukvarja s hobiji, počiva ali se zabava, kakor mu najbolj ustreza.
Takrat sprejema odločitve, ki jih čuti kot lastne, ker so usmerjene v postavljanje hierarhije
njegovih interesov: kaj bi mi bilo všeč početi, katerega opravila bi se moral lotiti in kaj lahko
odložim za kasneje … Lahko se nauči bolje spoznavati samega sebe, odkrivati nove odgovornosti
in z njimi ravnati. Skratka, na bolj zavesten način vključi v igro svojo lastno svobodo.
Zaradi tega morajo starši in vzgojitelji pravilno vrednotiti prosti čas tistih, ki so od njih odvisni.
Kajti vzgajati pomeni vzgajati za svobodo, in prosti čas je po definiciji čas svobode, čas za
zastonjskost, za lepoto, za dialog; čas za vse tiste stvari, ki niso “potrebne”, vendar brez njih ni
mogoče živeti.
Ta vzgojni potencial se lahko zapravi, tako če se starši ne ukvarjajo z oddihom svojih otrok —
potem ko so izpolnili svoje šolske obveznosti —, kakor tudi v primeru, da na to gledajo zgolj kot
na priložnost za “podaljševanje” njihovega šolanja.
V prvem primeru se zlahka zgodi, da se otroci prepustijo udobju ali lenobi, in da je njihov oddih
tak, da zahteva le minimalen napor (npr. ob televiziji ali videoigrah).
V drugem pa se izgubi vzgojna specifičnost prostega časa, saj se le-ta spremeni v nekakšen
podaljšek šole, ki ga organizirajo izključno starši. Naposled je žal podoba življenja, ki se tako
posreduje mladim, nekakšno bivanje, razdeljeno med obveznosti in razvedrilo.
1

Sv. Janez Pavel II., Apost. pismo Familiaris consortio, 22. 11. 1981, 76.
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Zato je dobro, da starši pogosto ovrednotijo, kakšen je doprinos njihovih tedenskih dejavnosti
k celostni rasti otrok, ter ocenijo, ali kot celota na uravnotežen način prispevajo k njihovemu
oddihu in vzgoji.
Natrpan urnik pomeni, da bo otrok opravil veliko stvari, vendar se morda ne bo naučil upravljati
s časom. Če hočemo, da otroci rastejo v krepostih, potem jim je treba omogočiti, da izkusijo lastno
svobodo; če jim ne damo možnosti, da izberejo svoje najljubše dejavnosti, ali če jim v praksi
onemogočimo druženje s prijatelji, obstaja tveganje, da se, ko odrastejo, ne bodo znali zabavati. V
takšni situaciji se zlahka zgodi, da se prepustijo temu, kar jim ponuja potrošniška družba.
Vzgoja v svobodnem in odgovornem uporabljanju prostega časa zahteva od staršev, da dobro
poznajo svoje otroke, saj jim je treba ponuditi način oddiha, ki ustreza njihovim interesom in
zmožnostim, tako da bodo pri tem počivali in se razvedrili.
Otroci, še zlasti, ko so majhni — in to je najboljši trenutek za oblikovanje na tem področju —,
so zelo odprti za to, kar jim starši pripravijo; in če jih to zadovolji, se postavlja dobra osnova za to,
da bodo sami odkrili najboljši način za preživljanje prostega časa.
To seveda zahteva nekaj ustvarjalnosti s strani staršev, pa tudi duha požrtvovalnosti. Na
primer, dobro je postaviti mejo pri aktivnostih, ki otroku jemljejo nesorazmerno veliko časa ali ki
ga vodijo k izoliranosti od drugih (kot se dogaja, kadar ure in ure minevajo pred televizorjem ali na
internetu). Bolje je dati prednost dejavnostim, pri katerih se gojijo prijateljske vezi in ki jih
privlačijo na spontan način (kar običajno velja za šport, izlete, igre z drugimi otroki itd.).

POMEN IGRE ZA RAST
Izmed vseh dejavnosti, s katerimi se je mogoče ukvarjati v prostem času, pa je ena, ki jo imajo
otroci — in ne samo oni — raje kot druge: igra.
To je nekaj naravnega, saj se igra spontano povezuje s srečo, s krajem, kjer čas mineva v
prijetnem vzdušju, z doživetji, ki se odpirajo občudovanju in nepričakovanim pripetljajem. Pri igri
človek pokaže svojo najresničnejšo identiteto: vanjo se vključi z vsem svojim bitjem, pogosto celo
v večji meri kot pri marsikaterem delu.
Igra je predvsem izkušnja o tem, kakšno bo življenje: je način, da se naučimo uporabljati
energijo, ki jo premoremo, je preizkus sposobnosti, tega, kar smo zmožni uresničiti. Tudi živali se
igrajo, vendar mnogo manj kot ljudje, ravno zato, ker se njihovo učenje stabilizira. Ljudje se igrajo
vse življenje, saj lahko kot osebe rastejo še naprej, brez starostne omejitve.
Človeška narava uporablja igro za doseganje razvoja in zrelosti. Pri igri se otroci naučijo
razlagati svoja spoznanja, pomeriti svojo moč s tekmovanjem, vključevati različne vidike svoje
osebnosti: igra je nenehen izziv.
Srečajo se s pravili, ki jih je treba svobodno sprejeti, če naj igra dobro poteka; postavljajo si cilje
in se urijo v tem, da dajejo porazom le relativen pomen. Ni igre brez odgovornosti, zato igra sama
vsebuje etično vrednost; pomaga nam biti moralni subjekti.
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Zato je normalno, da se igramo z drugimi, da se igramo “v družbi”. Ta socialni značaj je tako
zakoreninjen, da otroci, tudi ko se igrajo sami, pogosto gradijo domišljijske prizore, si izmišljajo
zgodbe, druge osebe, s katerimi se pogovarjajo in družijo. Z igro se otroci naučijo spoznavati sebe
in druge; občutijo veselje, ko so z drugimi in se skupaj zabavajo; usvajajo in posnemajo vloge, ki jih
vidijo pri starejših.
Najbolj se človek nauči igre v družini. Življenje je igra, je tekma; vendar je življenje tudi
sodelovanje, pomoč, sožitje. Brez družinskega okolja je težko razumeti, kako je mogoče uskladiti
oba vidika — tekmovanje in sožitje. Igra je temeljni način za učenje socializacije.
Skratka, velika pedagoška vrednost igre je v tem, da povezuje čustva z dejanji. Zato le malokaj
tako neposredno povezuje starše z otroki kot to, da se skupaj igrajo. Kot je dejal sv. Jožefmarija,
morajo biti starši prijatelji svojih otrok in jim posvečati čas. Ko otroci odraščajo, se bo vsekakor
temu treba prilagoditi.
Vendar to pomeni le, da bo interes staršev do prostočasnih dejavnosti njihovih otrok začel
prevzemati nove oblike. Lahko jim, na primer, omogočimo, da povabijo svoje prijatelje domov, ali
da skupaj hodijo na športne tekme … Te pobude nudijo tudi možnost, da spoznamo njihove
prijatelje in njihove družine, brez da bi vzbujali zmotni vtis, da jih hočemo nadzorovati ali da jim ne
zaupamo.
Ob pomoči drugih staršev je mogoče tudi vzpostavljati okolja za igro, kjer se organizira zdrava
zabava in kjer se pri aktivnostih upošteva celovita rast udeležencev. Sveti Jožefmarija je že zelo
zgodaj začel spodbujati tovrstne iniciative, ki nudijo okolje za osebnostno rast, kjer se otroci
igrajo, istočasno pa zaznavajo svoje dostojanstvo kot božji otroci in skrbijo za druge: to so kraji,
kjer odkrivajo, da obstaja čas za vsako stvar in da ima vsaka stvar svoj čas, ter da je v vsaki starosti
— tudi ko so še majhni — mogoče iskati svetost in dobro vplivati na druge.
Z izrazom blaženega Pavla VI., ki je bil zelo všeč sv. Janezu Pavlu II., bi lahko rekli, da so
mladinski klubi kraj, kjer se mladi učijo biti »strokovnjaki v človeškosti«2; zato bi bila velika zmota,
če bi nanje gledali zgolj z vidika akademskih ali športnih rezultatov, ki jih mladi dosegajo.

POMEN IGRE ZA ŽIVLJENJE
V grščini sta besedi vzgoja (paideia) in igra (paidiá) iz istega semantičnega področja. Ko se
učimo igre, pridobivamo obenem držo, ki je zelo koristna za soočanje z življenjem.
Čeprav se zdi paradoksno, nimajo samo otroci potrebe po igri. Lahko bi celo rekli, da starejši
kot je človek, več igre potrebuje. Morda smo vsi srečali ljudi, ki se, ko ostarijo, ne znajdejo:
ugotovijo, da nimajo več toliko moči kot prej in mislijo, da niso več kos izzivom življenja.
To je pristop, ki ga med drugim lahko srečamo pri mnogih mladih, prezgodaj ostarelih, ki dajejo
vtis, da nimajo potrebne fleksibilnosti za soočanje z novimi situacijami.

2

Sv. Janez Pavel II., VI. simpozij sveta evropskih škofovskih konferenc, 11. 10. 1985, 13.
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Po drugi strani pa smo verjetno prišli v stik s starejšimi ljudmi, ki ohranjajo mladostnega duha:
sposobnost, da se navdušijo, da začenjajo znova, da vsak nov dan začnejo, kot da bi bila to
premiera. Pa čeprav imajo včasih znatne fizične omejitve.
Ti primeri kažejo, da ko človek odrašča, postaja vedno bolj pomembno, da se življenja loteva z
določenim smislom za igro. Kajti kdor se je naučil igre, zna pripisovati relativen pomen dogodkom
— uspehom ali porazom — ter odkriti vrednost igre same; pozna zadovoljstvo, ki ga prinaša
poskus nove rešitve za zmago; izogiba se povprečnosti, ki išče le rezultat, pokvari pa zabavo. To
so dispozicije, ki jih lahko uporabimo pri “resnih” stvareh življenja, pri običajnih nalogah, pri novih
okoliščinah, ki bi, če se jih lotimo drugače, lahko privedle do malodušja ali do občutka
nezmožnosti.
Delo in igra imata vsak svoj čas: toda pristop, s katerim načrtujemo eno in drugo, je lahko enak,
saj je isti človek, ki dela in ki se igra.
Človeška dela so minljiva, zato niso vredna, da jih jemljemo preveč resno. Njihova največja
vrednost, kot je učil sv. Jožefmarija, je v tem, da nas tam pričakuje Bog. Življenje doseže svoj polni
smisel le, kadar stvari opravljamo iz ljubezni do Njega … oz. bolje: v tolikšni meri, kolikor jih
opravljamo z Njim.
Resnost življenja je v tem, da se ne moremo šaliti z milostjo, ki nam jo Bog ponuja, s
priložnostmi, ki nam jih daje. Čeprav, če dobro pogledamo, se tudi Gospod na nek način poslužuje
milosti, da bi se pošalil s človekom: On lahko prav dobro piše tudi z nogo od mize3, je pravil naš
Oče.
Samo odnos z Bogom more dati stabilnost, trdnost in smisel življenju ter vsem človeškim
delom. Filozof Platon je slutil to veliko resnico: »Trdim, da se moramo resno posvečati temu, kar je
resno, ne pa tistemu, kar ni resno. Po naravi je vsakršne blažene resnobe vreden bog, človek pa je
(…) samo nekakšna igračka, ki jo je izdelal bog — in pravzaprav je to pri njem najboljše. Trdim, da
mora vsak moški in vsaka ženska preživeti svoje življenje v skladu s tem značajem ter se igrati kar
najlepše igre.«4
Najlepše igre so “božje” igre. Vsakdo mora svobodno sprejeti to, da je božja igračka, poklicana,
da se igra skupaj s Stvarnikom. In da se z močjo njegove roke loteva vseh stvari, z zaupanjem in
športnim duhom, tako kot se otrok igra s svojim Očetom.
Tako bodo stvari uspele prej, v večji meri in bolje; znali bomo premagati navidezne poraze, kajti
najpomembnejše — če se igramo skupaj z Bogom — je že storjeno in vselej nas čakajo nove
pustolovščine. Sveto pismo nam govori o božji Modrosti, da je bila ob njem, se veselila dan za
dnem, se ves čas igrala pred njim. Igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu in moje veselje
je bilo pri človeških otrocih.5 To je Bog, ki “se igra” in ustvarja, uči nas živeti v veselju, v gotovosti,
v zaupanju, da bomo — morda nepričakovano — prejeli darilo, po katerem hrepenimo, kajti njim,
ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.6
J. M. Martín, J. Verdiá

3

Sv. Jožefmarija, Božji prijatelji, 117.
Platon, Zakoni, 803c.
5 Prg 8,30-13.
6 Rim 8,28.
4
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ODDIH IN PROSTI ČAS (2):
PRAZNIKI IN RAZVEDRILO
Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela, ki ga
je storil, ko je ustvarjal.1 V enotnosti človekovega bivanja ni ločevanja med delom in prostim
časom; zato si je potrebno prizadevati za apostolat zabave2, ki bo zaustavil težnjo, ki dojema
oddih zgolj kot beg3 od življenjskih obveznosti, pa čeprav za ceno uničenja človekove enotnosti.

BOŽJI POČITEK
Prosti čas v izvornem pomenu besede je čas prazničnih dni: takrat se prekine enoličnost
vsakdana, ker je na vrsti praznovanje dogodkov, ki so odločilni ali pomembni za določeno skupino
ljudi, za družino ali celoten narod. V judovsko-krščanski tradiciji ima praznik verski pomen,
povezan s počitkom Boga. Ko je bilo namreč končano stvarjenje, je Bog blagoslovil sedmi dan in
ga posvetil. Skoraj bi lahko rekli, da se Bog čudi svojemu delu, še zlasti ob veličini tega bitja —
človeka —, ki ga je poklical k občestvu s seboj. S posvetitvijo sobote, s “stvarjenjem” prazničnega
dne je hotel vse človeštvo povezati s svojim dobrotnim pogledom na svet. Zato na neki način »od
tega dne božjega počitka prejema čas svoj smisel«4: katerikoli čas, čas dela in čas počitka, kajti
Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro.5
Za kristjana je poleg tega nedelja — Gospodov dan, dies Christi6 — dan, posvečen počitku za
Gospoda, kjer koli prebivate.7 Vsako nedeljo se pri liturgiji Cerkve spominjamo in praznujemo
Kristusovo vstajenje, novo stvarjenje, odrešenje človeškega rodu, zveličanje sveta, kar je njegov
končni cilj. Čeprav je novost krščanstva odpravila določbe judovske sobote, ki je presežena z
“dovršitvijo” v nedelji, »ostajajo v veljavi temeljni razlogi, ki narekujejo posvečevanje
“Gospodovega dne” (…). Ti razlogi slonijo na slovesni naravi dekaloga, znova pa jih je treba brati
v luči teologije in duhovnosti nedelje.«8 Sam Jezus Kristus, Gospodar sobote9, nam je razložil
pristni pomen sobotnega počitka in ga usmeril v njegov »osvobodilni značaj, postavljen je namreč
v obrambo božjih kakor tudi človekovih pravic.«10
V tej luči nam nedelja kaže novost sveta, novost novega stvarstva v Kristusu. Na neki način je
ves čas že praznični čas, ker je čas od Boga in za Boga. V človeškem življenju se delo in prosti čas
1

1 Mz 2,3.
Pot, 975.
3 Prim. Sv. Janez Pavel II., Sporočilo za XIX. svetovni dan družbene komunikacije, 19. 5. 1985, 4.
4 Sv. Janez Pavel II., Apost. pismo Dies Domini, 31. 5. 1998, 60.
5 1 Mz 1,31.
6 Prim. Sv. Janez Pavel II., Apost. pismo Dies Domini, 31. 5. 1998, 18 sl.
7 3 Mz 23,3.
8 Sv. Janez Pavel II., Apost. pismo Dies Domini, 31. 5. 1998, 62.
9 Mr 2,28.
10 Sv. Janez Pavel II., Apost. pismo Dies Domini, 31. 5. 1998, 63.
2
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združujeta; oba vključujeta klic h kontemplaciji in k molitvi. Bog nam daje čas, da bi se mogli družiti
z Njim, se pridružiti njegovemu počitku in njegovemu delu,11 občudovati njegovo lepoto in
čudovitost njegovega dela.
Del vzgojnega poslanstva staršev je tudi to, da otrokom pokažejo ta značaj darú, ki ga
vsebujejo prazniki. Potrebno je nekoliko truda pri načrtovanju nedelje — oz. kateregakoli obdobja
oddiha —, tako da Bog ne bi nastopal kot nekaj tujega ali nadležnega, kar bi bilo v zadnjem
trenutku dodano v predvidene načrte. Če otroci vidijo, da vnaprej razmišljamo, kako in kdaj bomo
šli k sveti maši ali prejemali zakramente, bodo na naraven način razumeli, da »prosti čas ostane
prazen, če v njem ni Boga«.12 Nasvet Benedikta XVI. je v tej luči nadvse dragocen: »Dragi prijatelji!
Včasih se sprva lahko zdi neprijetno, da je treba v nedeljo načrtovati tudi mašo. Toda če se
potrudite, boste kasneje ugotovili, da ravno to daje smisel prostemu času. Ne pustite se odvrniti
od nedeljske evharistije in pomagajte še drugim, da jo odkrijejo.«13
Zato kristjan, ki hoče živeti evangelij, načrtuje svoj konec tedna tako, da na prvo mesto postavi
udeležbo pri sveti maši; svoje poti in potovanja — še posebej, če so daljša — skuša organizirati
tako, da si zagotovi navzočnost pri sveti daritvi ob nedeljah in ob zapovedanih praznikih. Po drugi
strani »je pastirjem naložena s tem povezana naloga, da vsem vernikom nudijo dejansko možnost
za spolnjevanje te zapovedi. V tem smislu so bila dana nekatera navodila cerkvenega prava kot
npr. dovoljenje duhovnikom, da s predhodnim pooblastilom krajevnega škofa darujejo več kot
eno mašo na nedeljo in na praznike, nadalje uvedba večernih maš in končno pojasnilo, da se čas za
možno izpolnitev obveznosti začenja že v soboto zvečer hkrati s prvimi nedeljskimi
večernicami.«14

ČAS KREPOSTI
Omenili smo že vzgojne priložnosti, ki jih vsebuje prosti čas za oblikovanje otrokove osebnosti.
Igre, izleti, šport niso le bistveni del življenja mladih, ampak lahko preko tega starši bolje spoznajo
svoje otroke, prenesejo nanje želje po učenju in po razdajanju drugim. Želje, ki se izoblikujejo v
nalogah in se razvijejo v navade, v to, kar klasiki imenujejo kreposti. Tako prosti čas ni več “čas za
neumnosti” in se spremeni v kakovosten, ustvarjalen čas. Skratka, v dragocene trenutke, v katerih
otroci prevzemajo in ponotranjajo svojo svobodo.
Vzgajati otroke v času oddiha po drugi strani pomeni, da jim ponudimo aktivnosti, ki bodo
zanje privlačne in bodo upoštevale njihov značaj. Če si neka družina med seboj deli srečne
trenutke, postavlja temelje za izogibanje škodljivim oblikam zabave v prihodnosti: obdobja,
preživeta v otroštvu skupaj s starši, ostanejo vtisnjena v spomin za vedno in so koristna za
obrambo, kadar se bodo morali otroci soočiti z lažno privlačnostjo tega, kar človeka oddaljuje od
Boga.

11

Prim. Jn 5,17.
Benedikt XVI., Pridiga v Marienfeldu , 21. 8. 2005.
13 Prav tam.
14 Sv. Janez Pavel II., Apost. pismo Dies Domini, 31. 5. 1998, 49.
12
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Nasprotno pa, če starši dojemajo počitnice in prosti čas zgolj kot priložnost za pobeg ali za
uživanje, se lahko zgodi, da zanemarijo osrednji vidik vzgoje. Ne gre za to, da bi otrokom
“posredovali” vizijo prostega časa, ki sestoji samo v “ukvarjanju s koristnimi stvarmi”, v smislu, da
je koristno študirati kak predmet, se učiti jezikov, hoditi na tečaje plavanja ali klavirja (dejavnosti,
ki se ne razlikujejo dosti od izobraževanja, ki ga nudijo mnoge šole); temveč gre za to, da jim
pokažemo, kako lahko ta obdobja uporabijo na uravnotežen način. V tem pogledu ponuja prosti
čas ugodne okoliščine za razvoj enotnosti človekovega življenja: cilj je v tem, da v otrocih
spodbujamo trdne osebnosti, zmožne upravljati z lastno svobodo in živeti vero na dosleden način;
in da se tako naučijo živeti skupaj z drugimi ter hrepeneti po izpolnjenem življenju.
Velik sovražnik na tem področju je “zabijanje časa”, kajti ko kristjan ubija svoj čas na zemlji, se
postavlja v nevarnost, da ubije svoja nebesa.15 Tako ravna, kdor se zaradi sebičnosti odtegne, se
skrije, je brezbrižen16 do ostalih, kdor v tistih trenutkih neurejeno išče samega sebe, brez da bi
namenjal prostor Bogu ali drugim. Vzgajati v prostem času in za prosti čas predstavlja za starše
obveznost. Oni so vedno — četudi na nezaveden način — vzor, ki pusti najglobljo sled pri vzgoji
otrok; in kot vzgojitelji ne morejo dajati vtisa, da se dolgočasijo ali počivajo tako, da nič ne delajo.
Njihov način oddiha mora biti nekako odprt za druženje z Bogom, za služenje drugim. Otroci
morajo razumeti, da nam oddih omogoča, da se razvedrimo z dejavnostmi, ki zahtevajo manj
truda,17 pri tem spoznavamo nekaj novega, gojimo prijateljstvo, izboljšamo družinsko življenje.

ZABAVA MLADIH
Mnogi starši se — deloma po pravici — bojijo pritiska okolja, ki v potrošniških družbah ponuja
škodljive in plehke oblike zabave. Temeljni problem je splošen: mladi želijo biti srečni, vendar ne
vejo vedno kako; in pogosto ne vejo niti, v čem sestoji sreča, ker jim tega nihče ni razložil na
prepričljiv način, ali pa je niso izkusili. Za veliko večino je vprašanje sreče omejeno na dobro
plačano službo, na zdravje in življenje v družini, ki jih ima rada in v kateri najdeš oporo. Četudi
mladi včasih pokažejo svojo upornost, pa običajno priznajo, da se morajo potruditi pri učenju, saj
razumejo, da je dobršen del njihove prihodnosti odvisen od njihovih šolskih dosežkov.
Vse to je združljivo z željo po uveljavitvi lastne neodvisnosti, ko pride trenutek za načrtovanje
prostega časa. Včasih pri tem sledijo trendom, kot jih začrta industrijska ponudba zabave, ki
nemalokrat spodbuja oblike razvedrila, ki otežkočajo ali onemogočajo rast v krepostih kot je
zmernost. Vendar konec koncev zmedenost mladih ni drugačna od zmedenosti mnogih odraslih:
zamenjujejo srečo, ki je rezultat uspelega življenja, z minljivim občutkom lažnega veselja.
Zaradi teh stranpoti, ki so realnost, pa ne moremo pozabiti, da smo vsi bili uporniki, upirali smo
se starejšim, ko smo začenjali samostojno izoblikovati svoja stališča.18 To je del normalnega
procesa dozorevanja, kot lahko ugotovimo ob upoštevanju, da je pri vprašanju o tem, kako se
zabavajo, vselej “s kom” bolj pomenljiv kot pa “kaj”; želijo si biti s svojimi vrstniki in izven doma,
se pravi brez družine in brez odraslih; in dejansko so aktivnosti, ki jim pripisujejo največji užitek, to,
15

Božji prijatelji, 46.
Prav tam.
17 Pot, 357.
18 Pogovori, 100.
16
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da grejo s svojimi prijatelji ven in poslušajo glasbo. Celo takrat, ko je potrošništvo način razvedrila
— kot se ponekod dogaja —, ko se včasih kupujejo odvečne stvari (oblačila, mobiteli, računalniški
dodatki, videoigre itd.), se dogaja, da je to le način za druženje s prijatelji.
Zaradi tega je pomembno ponuditi oblike razvedrila, ki spoštujejo strukturo osebe, se pravi
hrepenenje po sreči, ki je v vsakem izmed nas; starši se morajo soočiti s to nalogo, tako da ob
pomoči drugih družin spodbujajo organiziranje primernih krajev, kjer lahko otroci v svojem
prostem času osebnostno in duhovno dozorevajo. Skratka, gre za promoviranje razvedrila in
interesov, ki krepijo čut za prijateljstvo, za odgovornost, za skrb in podporo ljudi, ki jih cenijo.
Mladina se je bila vedno sposobna navdušiti za pomembne stvari, za visoke ideale, za vse, kar je
pristno.19 Starši morejo in morajo računati na to dejstvo: tako da jim posvečajo čas, se pogovarjajo
z njimi, jim dajejo zgled veselja, zmernosti in požrtvovalnosti že v času otroštva. Pri vzgajanju jim
ne vsiljujte vedenja, temveč jim pokažite razloge, nadnaravne in človeške, ki to svetujejo. Z eno
besedo: spoštujte njihovo svobodo, saj ni prave vzgoje brez osebne odgovornosti, niti odgovornosti
brez svobode.20
J. M. Martín, M. Díez

19
20

Pogovori, 101.
Jezus prihaja mimo, 27.
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ODDIH IN PROSTI ČAS (3):
MLADI IN ZABAVA
Razumevanje med starši in odraščajočimi otroki včasih ni enostavno. Ta problem je vedno
obstajal, čeprav se sedaj morda postavlja pogosteje oz. na izrazitejši način zaradi hitrega razvoja,
ki je značilen za sedanjo družbo. Občasno se težava pojavi ob vprašanju glede preživljanja
prostega časa ob koncih tedna ali v poznih večernih in nočnih urah.

STARŠEVSKI PRISTOP
Zabava, ki se odvija ponoči, zbuja vedno večje skrbi mnogim staršem. To je čas, ki ga imajo
mladi najraje za razvedrilo in sprostitev, predstavlja pa tudi priložnost za posel, ki vključuje
raznovrstne možnosti — včasih so lahko tudi škodljive za zdravje — in “obrača” veliko denarja.
Veliko staršev je enotnega mnenja, da je doma težko ohranjati mir in disciplino, kadar je govora o
tej temi: prerekanja o tem, ali gre otrok čez vikend lahko ven in do kdaj ostane zunaj, se lahko
sprevržejo v bitko in težko je najti prepričljive argumente za dogovor o neki smiselni uri, ko je
treba priti domov. Kot posledica lahko avtoriteta staršev izgubi na veljavi. V takšni situaciji
nekateri starši skušajo povečati nadzor nad svojimi otroki, vendar kmalu ugotovijo, da to ni
rešitev. Nadzorovati ne pomeni vzgajati.
Ko otroci pridejo v čas adolescence, začnejo na vso moč zahtevati večji delež svobode, ki je
včasih niso sposobni uravnoteženo obvladovati. To ne pomeni, da bi jim bilo treba odvzeti
samostojnost, ki jim pripada; gre za nekaj mnogo težjega: treba jih je naučiti, kako lahko
odgovorno upravljajo s svojo svobodo, da bodo znali utemeljiti to, kar počnejo. Le tako bodo
sposobni doseči širino obzorja in bodo lahko hrepeneli po ciljih, ki so višji od enostavne zabave za
vsako ceno. Ravno zato vzgajati otroke v svobodi pomeni, da morajo starši včasih postaviti meje
svojim otrokom in jim resno onemogočiti, da bi jih prestopili. Mladi se naučijo živeti v družbi in
ravnati zares svobodno, ko razumejo smisel teh pravil in ko se jim jasno razloži, da obstajajo
nekatere točke — dolžnosti —, ki niso “predmet pogajanja”.
Obstaja možnost in ne sme nas presenetiti, da v zvezi z ubogljivostjo pride do konfliktov v letih,
ko se na poseben način oblikujeta značaj in volja ter si človek izgrajuje svojo osebnost. Nekemu
družinskemu očetu s Portugalske, ki je omenil tovrstne težave z enim od svojih otrok, je sv.
Jožefmarija odgovoril: Bodimo iskreni: tisti, ki ni bil uporen do svojih staršev — in isto pravim tudi
damam —, naj dvigne roko. Kdo si upa? Prav je, da tudi tebi otroci povzročajo malo trpljenja.1
Kakorkoli že, pomembno je, da jim pomagamo razumeti, da pravice, ki jih tako pogosto — in v
mnogih primerih z razlogom — zahtevajo, najprej spremlja izpolnjevanje dolžnosti, ki jim
pripadajo.

1

Sv. Jožefmarija, Srečanje z verniki Opus Dei in prijatelji v Enxomilu (Oporto), 31. 10. 1972.
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POGOVARJATI SE, RAZUMETI, UČITI
Vzgoja mladih, predvsem glede razvedrila, zahteva posvečanje časa, pozornost, pogovor z
njimi. V odprtem in iskrenem, ljubeznivem in razumnem dialogu duša odkrije resnico o sami sebi.
Lahko bi rekli, da se človeška oseba “izgrajuje” preko dialoga; tudi zato je družina najodličnejši
kraj, kjer se človek nauči odnosa do drugih in spoznava samega sebe. Tam izkuša, kaj pomeni
ljubiti in biti ljubljen, in takšno okolje ustvarja zaupanje. Zaupanje pa je vzdušje, v katerem se
učimo ljubiti, biti svobodni, spoštovati svobodo drugega in ceniti pozitivni značaj obveznosti, ki jih
imamo do drugih. Brez zaupanja je rast svobode “rahitična”.
Takšno vedro okolje omogoča staršem, da lahko s svojimi otroki odprto spregovorijo o načinu,
kako uporabljajo svoj prosti čas, pri čemer bodo vedno pokazali resnični interes, se izogibali
sporom in povzročanju neprijetnih situacij vpričo preostalih članov družine. Tako si bodo
prizadevali, da ne zapadejo v “pridigarsko” retoriko, ki se izkaže za neučinkovito, ali v neke vrste
zasliševanje, ki je običajno neprijetno; obenem pa bodo sejali »merila za presojanje, odločilne
vrednote, interese, mišljenjske smernice, navdušujoče vire in življenjske vzore«2, na katerih si
lahko posameznik zgradi polno življenje. Ne bo manjkalo priložnosti za spodbujanje lepega
vedenja in počasi bodo ugotovili, v kakšnem okolju se giblje vsak izmed njihovih otrok ter kakšni
so njegovi prijatelji.
Če že od otroštva naprej gojimo zaupen odnos do otrok, postane pogovor z njimi nekaj
naravnega. Družinsko okolje vabi k temu, da z njimi spregovorimo kljub morebitnim razhajanjem o
določenih zadevah in normalno je, da se oče in mati zanimata za zadeve hčere ali sina. Lahko se
spomnimo na besede svetega Jožefmarija: posvečanje časa družini je najboljši posel. Časa v
kvantitativnem smislu, kar pomeni navzočnost staršev domá, dobro izkoriščanje obrokov in
drugih priložnosti za druženje; pa tudi posvečanje kakovostnega, notranjega časa, ki sestoji iz
trenutkov intimnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju harmonije med različnimi člani družine.
Namenjanje časa otrokom, že ko so majhni, veliko pripomore k temu, da imamo lahko v dobi
odraščanja z njimi pogovore o globljih temah.
Brez dvoma je bolje predvideti rešitve dve leti vnaprej, kot pa reševati problem en dan zatem.
Če so že v otroštvu bili deležni vzgoje v krepostih, če so izkusili bližino svojih staršev, je vse veliko
enostavneje, ko se pojavijo izzivi adolescence. Kljub vsemu pa ne manjka staršev, ki mislijo, “da
niso ukrepali pravočasno”. Ne glede na razloge, jim ne uspe vzpostaviti konstruktivnega dialoga
ali soglasja, da bi otroci sprejeli določena pravila. Kaj pa, če se to zgodi in človek zapade v
malodušje? To je trenutek, da se spomnimo, da za delo staršev ne obstaja “rok trajanja”, in se
prepričamo, da nobena beseda, ljubezniva gesta ali prizadevanje, usmerjeno v vzgojo otrok, ne bo
padlo v sod brez dna. Vsi — starši in otroci — si želimo in potrebujemo drugo, tretjo in še več
priložnosti. Lahko bi rekli, da je potrpežljivost pravica in dolžnost vsakega člana družine: da so
drugi potrpežljivi do pomanjkljivosti vsakega člana; in da je vsakdo potrpežljiv do drugih.
Če pa želimo v družino vnesti kulturo, ki se navdihuje v veri, ni dovolj le dialog. Pomembno je
tudi posvečati čas družinskemu življenju, načrtovati aktivnosti, ki jih lahko opravimo skupaj ob
koncih tedna ali na počitnicah.

2

Bl. Pavel VI., Apost. spod. Evangelii nuntiandi, 8. 12. 1975, 19.
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Včasih se bomo, na primer, ukvarjali s športom skupaj z otroki, drugič bomo organizirali izlete
in praznovanja z drugimi družinami, ali pa se posvečali kulturnim, športnim, umetniškim,
dobrodelnim dejavnostim, ki jih organizirajo izobraževalni centri, kot so mladinski klubi. Ne gre za
to, da bi jim vse ponudili že pripravljeno, temveč za spodbujanje iniciative pri otrocih ob
upoštevanju njihovih preferenc. Sveti Jožefmarija nas je spodbujal, naj več storimo na tem
področju, tako pomembnem za našo družbo: Nujno je znova pokristjaniti ljudske praznike in
običaje. — Nujno je preprečiti, da za javne prireditve ne bi bilo druge izbire, kot da so ali plehke ali
poganske.3

OMEJENO RAZPOLAGANJE Z DENARJEM
Sprehajanje po trgovskih centrih, nakupovanje modnih oblačil, večerja v restavraciji s hitro
hrano in gledanje filmov v kinu so zelo običajne aktivnosti današnjih mladih. V ponudbi razvedrila
danes prevladuje potrošniška logika. Če tak način zabave postane nekaj rednega, se zlahka zgodi,
da to spodbuja individualistične, pasivne in prav nič solidarne navade. Ponudniki zabave in oddiha
pri tem povzročajo tveganje, da se omejuje individualna svoboda in prihaja do razčlovečenja
zaradi »poniževalnih prireditev in nizkotnega manipuliranja s človeško spolnostjo, ki danes
pretežno prevladuje.«4 V resnici je ta pojav v popolnem nasprotju z bistvom oddiha, ki mora biti
ravno čas, ki osvobaja in človeka bogati.
Priporočljivo je, da otrokom ne dajemo na razpolago veliko denarnih sredstev ter jih učimo,
kolikšna je vrednost denarja in kako ga lahko sami zaslužijo. Sveti Jožefmarija je bil od svojih
staršev deležen globoke krščanske vzgoje, s katero so spoštovali njegovo svobodo in ga učili,
kako naj z njo upravlja. Nikoli mi niso vsiljevali svoje volje, je povedal. Dajali so mi malo denarja,
zelo malo, ampak pri tem so mi puščali svobodo.5 Dandanes je relativno enostavno, da mladi vsaj
del svojih počitnic delajo. Dobro jih je pri tem spodbujati, vendar ne le zato, da bi si zaslužili denar
za svojo zabavo, ampak tudi da bi lahko pripomogli k izboljšanju družinske situacije in pomagali
bližnjemu.
Ne smemo pozabiti, da v mnogih mladih silno bijejo ideali, za katere so se sposobni navdušiti.
Imeti prijatelje pomeni biti velikodušen, si z njimi kaj deliti. Mladi se razdajajo svojim prijateljem,
mnogokrat pa nimajo priložnosti odkriti, da je Jezus véliki Prijatelj. Sveti Janez Pavel II. je ob koncu
XV. svetovnega dneva mladih povedal: »On ljubi vsakega izmed nas na oseben in edinstven način v
konkretnem vsakodnevnem življenju: v družini, med prijatelji, pri študiju in pri delu, pri počitku in
zabavi.« Dodal je še, da naša potrošniška in hedonistična družba nujno potrebuje pričevanje o
razpoložljivosti in požrtvovalnosti do drugih: »Tega so bolj kot kdajkoli potrebni mladi, ki so
pogosto deležni skušnjav, ki se kažejo v iluziji lahkega in udobnega življenja, v mamilih in
uživaštvu, kar kasneje privede do spirale obupa, nesmisla, nasilja.«6
Vzgajanje otrok glede oddiha in prostega časa je za starše pravi izziv, zahtevno delo, ki tako kot
vse naloge, opravljene iz ljubezni, postane dragoceno. V določenih trenutkih se morda lahko
3

Sv. Jožefmarija, Pot, 975.
Benedikt XVI., Govor na srečanju s škofi ZDA, 16. 4. 2008.
5 Sv. Jožefmarija, Zapiski z meditacije, 14. 2. 1964.
6 Sv. Janez Pavel II., Homilija med zaključno mašo Svetovnega dneva mladih, 20. 8. 2000.
4
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nekaterim staršem zazdi, da situacija presega njihove zmožnosti. Takrat se velja spomniti, da vsak
trud, ki ga opravimo v tej smeri — za vzgojo otrok —, ne le prinaša nekaj dobrega otrokom,
temveč poleg tega tudi ugaja Bogu. Vzgoja je del naloge, ki jo je Gospod zaupal staršem, in nihče
jih pri tem ne more nadomestiti. Benedikt XVI. je dejal, da lahko starši v svojem družinskem okolju,
po skupnem duhovništvu vseh krščenih, vršijo »duhovniško vlogo pastirjev in voditeljev, kadar
krščansko vzgajajo svoje otroke.«7 Splača se vselej lotiti tega poslanstva s pogumom in upanja
polnim optimizmom.
J. Nubiola, J. M. Martín

7

Benedikt XVI., Splošna avdienca, 18. 2. 2009.
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LEPO VEDENJE
Če pomislimo na to, kako so se pravila olike razvijala skozi čas ali kako se razlikujejo od regije
do regije, bi lahko zaključili, da gre za nekaj čisto konvencionalnega, kar je mogoče poljubno
spreminjati ali celo prekršiti.
Kljub temu pa se zdi, da se tisto, kar je glede spodobnosti temeljnega, ohranja: vsi smo slišali
fraze kot npr.: “Po njegovem obnašanju se vidi, da je iz dobre družine,” ali “Kako lepo vzgojen
otrok!” in če je bilo to namenjeno nam, smo se verjetno počutili počaščene.
Človeške kreposti, ki so temelj nadnaravnih, so osnova za šege in navade ljudstev, kar običajno
imenujemo olika ali vzgojenost.
Najbrž ne bi mogli trditi, da je vljudnost, kot lastnost osebe, ki je prijazna v pogovoru in stikih z
ljudmi, najpomembnejša krepost. Vendar pa vzbuja občutek empatije, prisrčnosti, razumevanja, ki
bi ga bilo težko pojasniti ali nadomestiti na drugačen način.
Olikanost nam kaže nekaj, brez česar ni mogoče živeti v družbi, uči nas biti človeški, omikani.
Ustrežljivost, priljudnost, dostojnost in njim sorodne vrline so mlajše sestre drugih, večjih kreposti.
Vendar se njihova posebnost nahaja v tem, da bi brez njih sožitje med ljudmi postalo neprijetno.
Še več, v praksi bi grob in nevljuden človek le stežka živel krepost ljubezni.

POGLED NA JEZUSA
Morda se nam je kdaj zgodilo, da smo ob vedenju ali nekem dejanju, ki je bilo z naše strani
nekorektno, pomislili: “Le kaj si bodo mislili o meni?”, “Zakaj sem to storil?”, ali “Kako slab vtis
sem naredil!”
V evangeliju najdemo stran, ki opisuje dve nasprotujoči si drži, pristop “ugledne” osebe tistega
časa in pa držo neke grešnice.1 Simon, farizej, je priredil obed, skladno s položajem gosta, nekoga,
ki so ga imeli za preroka. Gotovo je pretehtal, kako razporediti goste, organizacijo postrežbe, jedi,
s katerimi bodo postregli, in teme, o katerih bi se želel pogovarjati z Učiteljem. Potrebno je bilo
narediti dober vtis pred družbo in pred glavnim gostom. Pri tem pa je pozabil na nekatere
podrobnosti, ki jih je Gospod pogrešal. Vidiš to ženo? Ko sem stopil v hišo, mi nisi ponudil vode za
noge; ta pa mi je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi; ta pa ni
nehala poljubljati mojih nog, odkar sem prišel. Glave mi nisi mazilil z oljem; ta pa mi je z dišavnim
oljem mazilila noge.2
Na prvi pogled bi to lahko izgledalo kot nepomembne drobnarije. Vendar pa Jezus, popoln Bog
in popoln človek, opazi, da to manjka. Sveti Jožefmarija, ki je gojil veliko globino pri kontemplaciji
1
2

Prim. Lk 7,36 sl.
Lk 7,44-46.
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Kristusovega utelešenja, ki se odraža tudi v gestah, ki jih oči brez ljubezni morda ne zapazijo, je v
zvezi s tem odlomkom zapisal: Jezus prinaša odrešenje in ne uničenje narave; naučimo se od njega,
da ni krščansko, če grdo ravnamo s človekom, ki je božja stvaritev, narejena po njegovi podobi in
sličnosti.3
V tem najdemo nauk za vsakogar, ki želi posvečevati sebe in druge na raznovrstnih stezah
sveta. Še zlasti zato, ker je bila človeška narava sama, skupaj s svojim položajem in sposobnostmi,
povzdignjena od Boga.
Naj se nam zdi kakšna stvar še tako majhna ali neznatna, vedno jo lahko povzdignemo k Bogu:
Najsi torej jeste ali pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v božjo slavo.4 Vse poštene dejavnosti
so že bile odrešene, zato so vse, ki jih opravljamo v edinosti z Njim, lahko tudi soodrešujoče.
Kreposti so osebne, pripadajo osebi; toda zlahka ugotovimo, da človeška oseba ni osamljen
“delec”; ljudje živimo v odnosu s svetom, sobivamo z drugimi; smo neodvisni in obenem odvisni
od drugih: si pomagamo ali pa si škodujemo. Vsi smo členi iste verige.5
Tudi kreposti imajo ta družbeni značaj. Niso namenjene osebnemu sijaju, spodbujanju egoizma,
temveč so konec koncev za druge. Zakaj nam je ob nekaterih ljudeh tako prijetno, ob drugih pa
manj? Verjetno zato, ker nas tisti človek posluša, vidimo, da nas razume, ne kaže, da bi se mu
mudilo, vzbuja vedrost, ne vsiljuje se, nam svetuje, je spoštljiv, obziren, sprašuje, kolikor je
primerno.
Kdor zna sobivati, se z ljudmi ujemati, si z njimi deliti, jim kaj ponuditi, jih sprejemati, vzbujati
mir, ta je na poti resnične krepostnosti. Jezus nas uči, da če manjkajo nekateri pogoji, se sožitje
poslabša. Olikanost je verjetno najboljši način. In kreposti, ki bi jih lahko imenovali kreposti
medčloveških odnosov, sestavljajo predpostavko in osnovo, v katero lahko vdelamo dragulj
ljubezni.

KREPOSTI PRI MIZI
Zelo pogosto in vedno bolj razširjeno v različnih družbenih slojih je, da tako oče kot mama
delata izven dóma. Potrebni sta dve plači za vzdrževanje družinske ekonomije. Težave zaradi
delovnih urnikov in oddaljenosti od doma, ki družini onemogočajo, da bi bila skupaj, so pogosto
znatne, še zlasti v velikih mestih. Še dobro! — bodo pomislile neka-tere matere —, da lahko otroci
kósijo v šoli.
Ne gre za to, da bi bila ta srečanja v preteklosti, ko je bilo bolj enostavno jesti doma, kaj
posebno sijajnega: kajti včasih so se otroci prepirali in zavračali hrano, ki so jo dobili na krožnik,
starši pa so jih kregali … Več ali manj je tako kot sedaj: situacija se v bistvu ni kaj dosti spremenila.
Vendar tako včeraj kot danes gre za to, da izkoristimo tisto, kar nam življenje ponuja, in se izurimo
v tem, da nadležnosti spreminjamo v priložnost za vzgojo.

3

Sv. Jožefmarija, Božji prijatelji, 73.
1 Kor 10,31.
5 Sv. Jožefmarija, Božji prijatelji, 76.
4
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Kolikokrat smo, na primer, poskusili vsakodnevno večerjo ali kosilo ob koncu tedna spremeniti
v družinsko srečanje? Obstajajo študije, v katerih fantje in dekleta navajajo “kosilo ali večerjo v
družini” kot zanje najpomembnejšo aktivnost.
Biti z osebami, ki nas imajo rade, deliti z njimi, biti razumljen — to so načini za socializacijo, za
razdajanje drugim. To izboljša odnose med družinskimi člani, staršem nudi neformalne trenutke,
ko lahko bolje spoznajo svoje otroke in vnaprej predvidijo morebitne težave.
Ogromno je priložnosti za vzgojo v podrobnostih: “Hvaležna ti bom, če greš po sol.” — “Si si
umil roke pred kosilom?” — “Drži se pokonci in ne imej prekrižanih nog pri jedi.” — “Lahko
pomagaš svojemu bratu pripraviti (ali pospraviti) mizo?” — “Kruha ne mečemo proč.” — “Primi
vilice, kot je treba.” — “Reži meso na majhne koščke in ne govori s polnimi usti.” — “Ne jemo
samo s trebuhom, ampak tudi z glavo, in pojemo vse, kar smo si naložili, pa naj nam bo všeč ali
ne.” — “Juho nosimo k ustom, ne usta h krožniku.” — “Obriši se pred pitjem in ne delaj hrupa.”
— “Ne pij s komolcem na mizi.”
Nekatera izmed opozoril bodo v drugih krajih drugačna, druga — večina od njih — pa so bolj
splošna. Morda se zdijo negativna — ni treba, da jih uporabljamo stalno in vse izmed njih —, če pa
nanje pogledamo kot na trditve, nam spre-govorijo o spoštovanju, ki smo ga dolžni izkazovati
drugim; so majhne pozornosti, ki razodevajo obzirnost, ustrežljivost, higieno; so izraz skrbnosti
glede zadev, ki bi morda lahko zaradi nepazljivosti postale komu nadležne.
Pri jedi se lahko naučimo osnovnih stvari, kot na primer, koliko naj si postrežem glede na to, da
so pri mizi še drugi; ali pa da ne jem izven predvidenih urnikov in tako bolj cenim tisto, kar
postavijo predme na krožnik. Po drugi strani pa skupni obroki niso le družabni dogodek. So tudi
kultura v najplemenitejšem in najožjem pomenu besede.
Kot so pokazali številni avtorji, je kultura v zvezi s kultom. Izkazovanje dolžnega kulta Bogu je
del človeške narave, ki se prav tako spreminja v kulturo v obliki obredov in institucij. Gospodu
lahko na čudovit način izkažemo vso slavo, če je, na primer, pred “obredom” kosila molitev; če
prosimo Boga blagoslova za vso družino in za darove, ki jih bomo prejeli; če se Gospodu zahvalimo
za kruh, ki ga prejemamo vsak dan, in molimo za tiste, ki so ga pripravili, ter za ljudi, ki živijo v
pomanjkanju.
Molitev pred jedjo je navada, ki pomaga ponotranjiti dejstvo, da nam Bog nenehno stoji ob
strani, pomaga nam k hvaležnosti za to, kar prejemamo, in k spoštovanju do drugih pri dnevnem
sožitju.

OHRANJANJE LEPEGA VZDUŠJA
Pri mizi in na družinskih srečanjih se otroci pripravljajo na življenje v družbi. Vedno bolj postaja
jasno, da geslo “vse je sprejemljivo” ne ustreza realnosti. Človek, ki mu je vsaka stvar nadležna ali
ki se o vsaki temi sporeče, postane kompliciran sodelavec na delovnem mestu.
Kdor je neurejen, ko stopi pred publiko, s tem pokaže, da ne ceni samega sebe in drugih ter
vsaj na prvi pogled ne vzbuja velikega zaupanja. Pravilno izražanje, primerna udeležba v pogovoru
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ali čakanje, da mi dajo besedo, učenje spodobnosti glede oblačenja in uporabe nakita, vse to je del
življenja v družbi.
Bolj kot moda nas od neprimernosti odvrača slog. Imeti slog, biti na nivoju, pomeni ohranjati
zmernost in ravnovesje s pomočjo združevanja nasprotij in kontrastov; manj pa k temu doprinese
sledenje modnim trendom.
Slog je del naše osebnosti. Pomembno je, na primer, da se znamo obleči primerno za vsako
priložnost. Osebna ureje-nost ni toliko v tem, da imamo drago garderobo in prepoznavne
blagovne znamke, ampak bolj v tem, da so oblačila čista in zlikana.
Tega pa se otroci naučijo doma, ko vidijo, kako njihovi starši vedno ravnajo elegantno in
obzirno. Ni isto, če gremo na svečano večerjo ali če smo s prijatelji ali v intimnosti družine; ni isto,
če se doma po hodniku sprehajamo oblečeni kakorkoli ali če si nadenemo jutranjo haljo takoj, ko
vstanemo iz postelje.
Družinska srečanja — kamor spadajo obroki — so prilož-nost, ko lahko otroci pripovedujejo o
svojih majhnih pustolovščinah v šoli; in ko lahko starši izrečejo kakšno primerno pripombo ali jim
pokažejo kriterij glede določenega načina obnašanja. To so priložnosti, ko si lahko med seboj
delimo interese, se navdušimo nad pohodi v gore ali nad zgodovino, ali pa vpeljemo otroke v
navdušujočo umetnost pripovedovanja.
Lahko načrtujemo izlete in kulturne oglede ter polagoma prebudimo čut za družinske in
verske, domoljubne ali kulturne tradicije. Otroci se tako naučijo govoriti brez povzdigovanja glasu
in vpitja, in, kar je še pomembnejše, navadijo se, da poslušajo in ne prekinjajo toka pogovora, da
ne vsiljujejo svojih pogledov ali svojih zahtev.
V družini skrbimo drug za drugega z drobnimi pozor-nostmi. Nihče se ne oblači neokusno in pri
jedi ohranja vsaj minimalno spodobno držo. Matere pomislijo tudi na to, katera jed je všeč
tistemu, ki ravno praznuje rojstni dan. Vsakdo si postreže s pladnja ali sklede in je pozoren na to,
kar potrebujejo drugi. Nekdo bo ponudil kruh ali vodo drugemu, preden si bo vzel sam. Pri tem se
zahvalimo, kajti hvaležnost spodbuja slogo, složnost pa veselje in nasmeh.
Po dobrem družinskem kosilu smo srečnejši: ne samo zaradi fiziološkega veselja, ki je značilno
za zdravo žival,6 marveč zato, ker smo svojo intimnost podelili s tistimi, ki jih imamo najraje;
obogatili smo se moralno in osebnostno.
Način obnašanja, o katerem smo govorili, pomaga k oblikovanju naše notranjosti; k temu, da se
usmerimo proti Bogu in proti drugim. Zrela mož in žena sta zasidrana v stvarnosti, zato sta
zadovoljna s tem, kar imata, in v tem globoko uživata. Naučila sta se spoštovati samega sebe, biti
gospodarja svoje duše in svojega telesa. V vsaki situaciji se vedeta naravno, razumno in umerjeno.
Zaupno vztrajata v prijateljstvu, pri svojem delu, pri ciljih, ki sta si jih zadala, kajti bolj kot prejemati
sta sposobna dajati. Naučila sta se biti velikodušna in vsako jutro vzideta kakor sonce, ut gigas ad
currendam viam — vesela kakor junak, ki teče po svoji poti,7 z dobrodejnim razpoloženjem, ki
daje dostojanstvo vsemu, česar se dotakne.
J. M. Martín

6
7

Prim. Sv. Jožefmarija, Pot, 659.
Prim. Ps 19,6.
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VZGOJA V SPODOBNOSTI (1):
ČAS OTROŠTVA
Kaj je spodobnost? Na prvi pogled je to občutek sramežljivosti, zaradi katerega drugim ne
pokažemo tega, kar je del naše intimnosti. Mnogi bi rekli, da gre preprosto za bolj ali manj
spontano obrambo proti nemoralnosti, nekateri pa to zamenjujejo tudi s svetohlinstvom.
Vendar se takšno pojmovanje izkaže za preveč omejeno. To zlahka ugotovimo, če pomislimo,
da je tam, kjer ni osebnosti in intimnosti, spodobnost odveč. Živali je ne poznajo.
Poleg tega se ne nanaša samo na slabe ali nizkotne stvari; obstaja tudi spodobnost dobrih reči,
kot je, na primer, naravna sramežljivost pred tem, da pokažeš prejete darove.
Spodobnost, obravnavana kot čustvo, vsebuje neprecenljivo vrednost, saj pomeni zavedanje,
da človek ima intimnost in ne zgolj javno bivanje; razen tega pa obstaja tudi prava krepost
spodobnosti, ki korenini v tem čustvu in ki človeku omogoča, da izbere, kdaj in kako naj samega
sebe pokaže osebam, ki ga bodo mogle sprejeti in razumeti tako, kot si zasluži.

VREDNOST OSEBNE INTIMNOSTI
Spodobnost zaobjema globoko antropološko vrednost: brani intimnost moškega ali ženske —
njegov najdragocenejši del —, da bi jo lahko razkril v pravi meri, v primernem trenutku, na
ustrezen način, v okolju, ki je temu naklonjeno.
V nasprotnem primeru je oseba izpostavljena grdemu ravnanju, oziroma vsaj temu, da ni
deležna spoštovanja, ki ji pripada. Celo z vidika človeka samega je spodobnost potrebna za
doseganje in ohranjanje dobre samopodobe, ki je bistven element ljubezni do samega sebe.
Lahko rečemo, da »človeško bitje s spodobnostjo skoraj “nagonsko” izraža potrebo po
potrditvi in sprejemanju tega “jaza”, glede na njegovo pravo vrednost.«1 Pomanjkanje
spodobnosti kaže na to, da svoje intimnosti ne štejemo za nekaj izvirnega ali pomembnega, tako
da si noben njen del ne zasluži, da ga prihranimo za nekatere osebe, za druge pa ne.

LEPOTA SPODOBNOSTI
Besedo “spodobnost” — če jo razumemo kot čustvo, ali pa kot krepost — lahko uporabljamo
na različnih področjih. V svojem najožjem pomenu se nanaša na varovanje telesa; v širšem smislu

1

Sv. Janez Pavel II., Splošna avdienca, 19. 12. 1979.
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obsega tudi druga področja intimnosti, kot na primer izražanje čustev; v enem in drugem primeru
spodobnost konec koncev brani skrivnost osebe in njene ljubezni.2
Kot splošno načelo lahko rečemo, da spodobnost teži k temu, da bi drugi v nas priznali tisto,
kar je v nas najbolj osebno. Kar se tiče telesa, gre za zahtevo po pozornosti do tega, kar lahko
navzven sporoča tisto, kar je ekskluzivno in lastno vsakemu človeku (obraz, roke, pogled, kretnje).
V tem pogledu je obleka v službi te sposobnosti sporočanja in mora odražati podobo, ki jo človek
ima o samem sebi, ter spoštovanje do drugih. Elegantnost in dober okus, čistoča in osebna
urejenost so zato prvi pokazatelj spodobnosti, ki zahteva (in nudi) spoštovanje ljudi, ki nas
obdajajo. Iz istega razloga se pomanjkanje kreposti na tem področju zlahka začne odražati v
surovosti ali v zanemarjanju osebne higiene. Prelat Opus Dei je ob več priložnostih ljudi spodbudil,
»naj živijo in branijo spodobnost ter naj prispevajo k ustvarjanju in širjenju mode, ki bo spoštovala
dostojanstvo, tako da se uprejo vsiljevanju, ki ne ceni vrednot pristne lepote.«3
Nekaj podobnega velja za bolj duhovni vidik: ta krepost daje red naši notranjosti, skladno z
dostojanstvom osebe, in gleda na vezi, ki med ljudmi obstajajo.4 Če cenimo intimnost, lastno in
drugih ljudi, se lahko damo drugim spoznati v pravi meri v različnih stopnjah izročitve in
spoštovanja glede na okolje, v katerem se gibljemo. Na ta način postajajo medosebni odnosi bolj
človeški, ker vsak od njih pridobi drugačne značilne poteze; to ne samo napravi našo osebnost
privlačnejšo, temveč glede na različne sfere intimnosti, ki jih delimo z drugimi, vodi do veselja v
resničnem prijateljstvu.
Pri vzgoji v spodobnosti je zato neizogibno potrebno posredovati izredno pozitiven pomen te
kreposti. »Spodobnost, temeljni element osebnosti, lahko na vzgojnem področju obravnavamo
kot čuječo zavest v obrambi človekovega dostojanstva in pristne ljubezni.«5 Ko pojasnimo globoki
pomen spodobnosti — varovanje lastne intimnosti, da bi jo lahko izročili nekomu, ki jo lahko
resnično ceni —, je veliko lažje sprejeti in ponotranjiti njene praktične posledice. Potemtakem ne
ciljamo toliko na to, da bi se mladi držali določenih meril vedenja na tem področju, temveč da bi to
cenili in takšno držo prevzeli kot nekaj temeljnega v strukturi svoje osebnosti.

ZGLED STARŠEV IN DOMAČE OKOLJE
Kot dobro vemo, je dober zgled vedno bistveni element vzgojnega dela. Če starši — in druge
starejše osebe, ki živijo doma, npr. stari starši — znajo drug z drugim ravnati zmerno, bodo otroci
razumeli, da ti izrazi rahločutnosti in spodobnosti izkazujejo dostojanstvo različnih članov družine.
Starši, na primer, si lahko in si morajo izkazovati ljubezen pred otroki, vendar tako, da znajo
določene izraze nežnosti prihraniti za intimne trenutke. V tem smislu se je sv. Jožefmarija
spominjal domačega vzdušja, ki so ga ustvarili njegovi starši: Nista si povzročala nerodnih situacij:
morda kakšen poljub. Bodite spodobni pred otroki.6 Ne gre za to, da bi ljubezen zavijali v masko

2

Prim. Katekizem katoliške Cerkve, 2522.
Msgr. Javier Echevarría, Srečanje na Las Palmas de Gran Canaria, 7. 2. 2004.
4 Prim. Katekizem katoliške Cerkve, 2521.
5 Kongregacija za katoliško vzgojo, Vzgojne smernice o človeški ljubezni, 90.
6 Sv. Jožefmarija, v: Salvador Bernal, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer.
3
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hladnosti, temveč da bi otrokom pokazali potrebo po elegantnosti odnosov, ki ji je pretirano
izlivanje čustev tuje.
Vendar pa se izražanje zdrave spodobnosti s tem ne konča. Zaupanje, ki vlada v družini, je
združljivo s tem, da se znamo doma obnašati skladno s svojim dostojanstvom. Če dopustimo
nekakšno “razpuščenost” glede telesne drže ali oblačenja, kot je npr. pogosta uporaba jutranje
halje ali preoblačenje pred otroki, to nazadnje privede do tega, da se doma zniža raven vzdušja in
odnosov ter navaja k malomarnosti. Posebna pozornost je potrebna v vročih obdobjih, saj vreme,
lahke tkanine in morda tudi dejstvo, da smo na počitnicah, odpirajo vrata nepazljivosti. Seveda
ima vsak trenutek in kraj svoje zahteve glede primernega oblačenja, ampak vedno je mogoče
ohranjati dostojnost. Lahko se zgodi, da tak način ravnanja včasih trči ob splošno vzdušje okolice,
in zato je pomembno, da je vaša vzgoja taka, da čisto naravno ustvarjate svoje lastno okolje, s
katerim boste dali “pečat” družbi, v kateri živite.7
Če je spodobnost predvsem v zvezi z izražanjem intimnosti, je razumljivo, da mora vzgoja
spodobnosti obsegati področje misli, čustev in namenov. Zato se mora zgled v domačem okolju
razširiti na način, kako ravnamo z lastno intimnostjo in intimnostjo drugih. Na primer, ne bilo bi
vzgojno, če bi se družinski pogovori vrteli o zaupnih rečeh drugih ali spodbujali govoričenje. Poleg
možnih prekrškov zoper pravičnost, ki jih lahko predstavlja takšno obnašanje, vodijo tovrstni
komentarji do tega, da otroci mislijo, da imajo pravico vmešavati se v intimnost drugih ljudi.
Na podoben način je pomembno bedeti nad tem, kar prihaja v dom preko medijev. V zvezi s
temo, o kateri govorimo, ni poglavitna ovira zgolj nespodobnost: temu se je treba seveda vselej
izogibati. Nekoliko bolj prikrit je način, s katerim nekateri televizijski programi ali revije izkoriščajo
življenje posameznikov za spodbujanje senzacij in trgovske dejavnosti. Včasih se to dogaja nasilno,
kar je v nasprotju z etiko novinarskega poklica; včasih pa nastopajoči sami ravnajo nemoralno in se
ukvarjajo s tem, da potešijo plehko ali celo bolestno radovednost. Krščanski starši morajo
ukrepati, da to “trgovanje” z intimnostjo ne prodre v domače okolje. Morajo pa tudi pojasniti
razloge za takšno ravnanje: spoštovanje in pravica do legitimne odločitve vsakega človeka, da je
to, kar je, da se ne razkazuje, da spodobno obdrži zase svoje radosti, družinske težave in bolečine.8
Izgovor, s katerim običajno opravičujejo takšne oddaje, pravica do informacije ali soglasje
nastopajočih, ima svoje omejitve: omejitve, ki izhajajo iz dostojanstva človeške osebe. Nikoli ni
moralno krivično oškodovati človeško osebo, četudi to stori oseba sama.

ŽE OD MALEGA
Čut za spodobnost se v človeku prebuja v isti meri, kot odkriva svojo lastno intimnost.
Nasprotno pa se majhni otroci pogosto prepuščajo prevladi trenutnega občutja; zato v vzdušju
igre in zaupanja zlahka zapadejo v nespodobnost, morda celo brez da bi to posebej opazili. Zaradi
tega mora biti v zgodnjih otroških letih vzgojno delo osredotočeno na utrjevanje navad, ki bodo
kasneje omogočale razvoj te kreposti. Prav je, na primer, da se takoj naučijo sami umivati in
oblačiti. In preden je ta cilj dosežen, je treba poskrbeti, da v teh trenutkih otrok ni pred očmi

7
8

Sv. Jožefmarija, Pot, 376.
Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 69.

81

VZGOJA V DRUŽINI

bratov in sester. Kolikor je mogoče, je tudi dobro, da se navadijo zapirati vrata svoje sobe, kadar
se preoblačijo, in uporabiti zapah na vratih, ko grejo na stranišče.
To so zadeve zdrave pameti, na katere smo morda pozabili v družbi z nekoliko naturalističnimi
navadami; njihov cilj je vzgajati v otroku razumsko usvojene navade, ki bodo kasneje omogočale
razvoj pravih kreposti. Če torej včasih malček hodi naokrog in teka po hiši ter pri tem pozablja na
spodobnost, ne gre dramatizirati, pa tudi ne zaradi tega zganjati smeha — to lahko prihranimo za
takrat, ko ga ne bo zraven. Po drugi strani pa je na mestu, da ga ljubeznivo popravimo in
pojasnimo, da se ni lepo obnašal. V zadevah vzgoje je pomembno vse, četudi se stvari same po
sebi zdijo neznatne, ali da pri tej starosti ne pomenijo nič.
Istočasno se morajo otroci učiti spoštovati intimnost drugih; rodijo se egocentrični in le korak
za korakom “odkrivajo”, da drugi ne živijo zaradi njih in da si zaslužijo ravnanje, ki jim ugaja. Ta
postopni napredek se lahko udejanja v mnogoterih podrobnostih: ko jih učimo, da potrkajo na
vrata — in seveda počakajo na odgovor —, preden vstopijo v sobo; ali ko jim razložimo, da morajo
oditi iz prostora, kadar jim tako rečemo, ker bi odrasli radi govorili na samem. Potrebno je tudi
zadrževati njihovo željo — tako značilno za zgodnja leta — po raziskovanju omar in drugih
osebnih stvari posameznih stanovalcev, ki živijo doma. Tako se navajajo na to, da cenijo zasebnost
drugih, obenem pa odkrivajo svojo lastno zasebno sfero. Postavljajo se tudi temelji za to, da bodo
kasneje, ko odrastejo, ne samo znali spoštovati druge kot to, kar so — božji otroci —, temveč
bodo tudi sami imeli tisto dobro spodobnost, ki globoke stvari duše prihrani za intimnost med
človekom in njegovim Očetom Bogom, med otrokom, kar mora biti vsak kristjan, in Materjo, ki ga
vedno privija v svoj objem.9
J. De la Vega

9

Sv. Jožefmarija, članek La Virgen del Pilar en “El libro de Aragón”, CAMP, Zaragoza 1976.

82

VZGOJA V DRUŽINI

VZGOJA V SPODOBNOSTI (2):
LETA ODRAŠČANJA
Obdobju, ki se okvirno razteza od sedmega do dvanajstega leta, ko se že začnejo pojavljati
nekatere značilnosti dozorevanja, predstavlja za starše in za otroke najlepšo dobo rasti, še zlasti,
če je bila pred tem vzgoja dobro opravljena. Otrok je že sposoben sam poskrbeti za svoje zadeve,
vendar se v veliki meri opira na svoje starše in jim običajno zaupa vse, kar se z njim dogaja. Opazna
je resnična želja po spoznavanju, po razrešitvi vsake neznanke, in kadar so uporabljene primerne
besede, otroci zelo dobro razumejo to, kar se jim sporoča.
Ta relativna umirjenost ne sme biti opravičilo za zanemarjanje vzgojnega dela, češ da stvari že
same po sebi grejo v pravo smer. Nasprotno, to mora biti čas, ko se v otroku ustalijo ideje in
merila, ki bodo oblikovala prihodnost njegovega življenja. Lahko bi rekli, da je to trenutek, ko jim
je treba razložiti vse in jim celo vnaprej pojasniti tisto, s čimer se bodo srečali kasneje.

SLADKA LETA
Prišel je čas za to, da se otrokom razloži ne le, kakšno je spodobno vedenje, temveč tudi sam
smisel spodobnosti. Razumeli bodo, na primer, da obleka ne samo pokriva telo, ampak tudi
obleče človeka kot osebo; da pokaže, kaj želimo drugim sporočiti o sebi, da predstavlja
spoštovanje, ki ga od drugih pričakujemo in ki ga dajemo.
Istočasno se morajo otroci naučiti ravnanja s svojo intimnostjo, tako da jo razkrivajo samo v
pravi meri in pred primernimi osebami. Razumnost — krepost, ki je tukaj v igri — se pridobiva s
pravilnim ravnanjem, z izkušnjami in z dobrim nasvetom, in pri tem usposabljanju imajo starši
veliko povedati. Otroci od njih pričakujejo zaupljiv odnos, zanimanje in vodilo, s pomočjo katerega
se bodo počutili bolj gotove pri prvih korakih razvoja njihove osebnosti. S tem, ko so deležni
potrditve ali pa popravka, odvisno od primera, se učijo, kaj je treba zaupati komu in zakaj.
V tem obdobju se pojavi tveganje, da se težnja po spoznavanju izrodi v nebrzdano, včasih tudi
brezobzirno radovednost; in v željo po izkušanju novosti, tudi glede lastnega telesa. Zato je
pomembno, da se starši posvetijo vsem vprašanjem, ki se utegnejo postaviti, brez da bi se izmikali
ali jih prelagali na nek nedoločen trenutek v prihodnosti, in da nanje odgovorijo otrokovi
občutljivosti primerno. To obdobje je na primer dober trenutek za čustveno vzgojo na pravi način.
Ne lažite jim. Jaz sem pomoril vse štorklje. Recite jim, da je Bog uporabil vas, da bi oni prišli na svet,
da so sad vaše ljubezni, vaše izročitve, vaših žrtev … Zato morate postati prijatelji svojih otrok in
jim dati priložnost, da o svojih stvareh zaupno spregovorijo.1 V tem okviru se pokaže vrednost
človeškega telesa in potreba po tem, da z njim ravnamo spoštljivo in se izogibamo vsemu, kar bi
ga popredmetilo, kar bi iz njega napravilo predmet užitka, radovednosti ali igre.
1

Sv. Jožefmarija, Zapiski govora, navedeno v: Carlos Soria, Maestro de buen humor.
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Prav tako je dobro biti korak pred dogodki in jim razložiti telesne in psihološke spremembe, ki
bodo nastopile z adolescenco, saj bodo na ta način znali stvari naravno sprejemati, ko pride čas za
to. Treba je preprečiti, da bi bila ta tema obdana z grdobijo, da bi se naučili nekaj — kar je samo po
sebi plemenito in sveto — iz nečednega pogovora s prijateljem ali prijateljico.2 Tudi tukaj mora
vladati pozitiven pristop. Brez da bi se izogibali pogovoru o nevarnostih permisivnega okolja, ki ga
razen tega otroci običajno zaznajo že v zgodnjih obdobjih, gre pri tem za osredotočanje vprašanja
kot priložnost za to, da otroci duševno in telesno rastejo pod pogojem, da se znajo potruditi in na
te negativne dražljaje reagirati pozitivno. Spodobnost bo postala — oziroma je že sedaj —
učinkovita obramba in pomoč za ohranjanje čistega srca.

TEŽKA LETA
Leta na začetku in tekom same adolescence so glede tematike, s katero se ukvarjamo, bolj
težavna za starše. Najprej zato, ker otroci takrat postanejo bolj nedostopni, kar zadeva njihovo
intimnost. Včasih v svojem obnašanju privzamejo tudi način odgovarjanja, ki lahko daje vtis, da
hoče vselej vsemu nasprotovati. To lahko povzroči določeno zmedenost na strani staršev, ki
upravičeno zaznavajo, da določenega dela intimnosti ne delijo več z njimi, ampak s svojimi
prijatelji ali prijateljicami. Presenetljiva je tudi spremenljivost razpoloženja: so trenutki, ko otroci
zahtevajo, naj nihče ne vstopa v njihov svet, in trenutki, ko pričakujejo izredno stopnjo pozornosti.
Slednje je koristno zaznati in storiti vse, da bi lahko otroke poslušali, saj nikoli ne vemo, kdaj bomo
imeli naslednjo priložnost.
Te želje po neodvisnosti in intimnosti niso le potrebne; so tudi nova priložnost, da spodbudimo
rast njihove osebnosti. Mladostniki čutijo posebno potrebo po tem, da imajo svoj prostor za
intimnost, in morajo se naučiti, kako naj jo razkrivajo oz. zadržijo zase glede na okoliščine. Pomoč,
ki jim jo na tem področju lahko nudijo starši, je v veliki meri to, da znajo pridobiti njihovo zaupanje
in da znajo počakati. Da so jim na razpolago, da se zanimajo za njihove stvari in da znajo izkoristiti
tiste trenutke — ki vedno obstajajo —, ko jih njihovi otroci iščejo ali ko je zaradi okoliščin
potreben pogovor.
Zaupanje se pridobi, ne pa vsiljuje. Še slabše pa bi bilo, če bi ga skušali nadomestiti z
vohunjenjem za otroki, z branjem njihovih zapiskov ali dnevnikov, s prisluškovanjem njihovim
pogovorom s prijatelji, ali pa tako, da bi z njimi — pod lažno identiteto — navezali stik preko
družbenih omrežij. Čeprav nekateri starši menijo, da to počnejo za njihovo dobro, je tovrstno
vmešavanje v otrokovo intimnost najboljši način za rušenje vzajemnega zaupanja, in v normalnih
okoliščinah je to nekaj objektivno nepravičnega.
Prej omenjene značilnosti vplivajo na to, da mladostnik veliko gleda na samega sebe, z različnih
zornih kotov, med katerimi pomembno mesto zavzema zunanji izgled. Iz tega je treba sklepati, da
je prvi način spodobnosti, h kateremu jim je treba pomagati, skrb za samega sebe. To velja tako za
dekleta kot za fante, čeprav imajo ti izrazi različne odtenke. Pri dekletih obstaja težnja po
primerjanju z določenimi estetskimi modeli, ki so jim blizu, in želja po občutku privlačnosti za
nasprotni spol. Pri fantih bolj prevladuje želja, da bi se pred svojimi prijatelji pokazali kot razviti in
2

Pogovori, 100.
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močne rasti, pri čemer prav tako ne manjka želja po občudovanju s strani deklet. Velik del tega
mladostnega narcisizma se odvija na samem, toda če jih človek pozorno opazuje, bo zlahka zaznal
“simptome” takšnega obnašanja, npr. kadar se fantje ne morejo upreti opazovanju samega sebe,
ko v odsevu zagledajo svojo podobo, čeprav je to na ulici; ali pa obsedeno spraševanje s strani
deklet o tem, kako jim pristoji, kar so si oblekle.
Mišljenje, da so to “zadeve te starosti” in da jih bo že minilo, pri čemer ne storimo ničesar, bi
pomenilo plovbo v napačno smer. Vsekakor so te zadeve povezane z določeno starostjo, ampak
ravno zato jih je potrebno vzgajati. Doba odraščanja je obdobje, ko se prebujajo veliki ideali in ti
morajo biti deležni podpore. Otroci na relativno lahek način dojamejo, da jim ta zagledanost v
samega sebe na zadnje onemogoča, da bi videli potrebe drugih. Od tod pa lahko pridejo do tega,
da je spodobnost do samega sebe — skrb za svoje telo, vendar brez pretiravanja; izogibanje
nezdravi radovednosti itd. — pogoj za velikodušno srce, kakršnega si želijo imeti.

SKROMNOST IN MODA
Adolescenca prinaša tudi nove vzgojne priložnosti glede vsega, kar se tiče spodobnosti do
drugih, še zlasti glede sloga oblačenja, pogovorov in stikov z drugimi ljudmi. Okolica običajno
zaradi različnih dejavnikov na bolj ali manj agresiven način spodbuja razpuščenost. Vendar pa velja
upoštevati, da v večini primerov določeni načini obnašanja niso posledica jasne odločitve sina ali
hčere. Mladostniki se, kljub temu, da še tako silovito zahtevajo osebno neodvisnost, v resnici
obnašajo precej “čredno”. Če so drugačni od njihovih prijateljev ali prijateljic, se počutijo tuje. Ne
bi bila presenetljiva ugotovitev, da sinu sploh ni posebej všeč moda “skrbne zanemarjenosti”, in
da se tudi hči ne počuti prijetno ob nespodobnem načinu oblačenja … toda zaradi strahu pred
tem, da bi bila zavrnjena s strani svojih vrstnikov, hočeta hoditi naokrog tako kot drugi.
Rešitev ni v tem, da bi otroke osamili od njihovih skupin: svoje prijatelje ali prijateljice namreč
potrebujejo, tudi pri dozorevanju. Treba pa jih je naučiti, kako naj gredo proti toku. In to je treba
znati. Če se sin ali hči izgovarjata s tem, da se vsi njuni vrstniki oblačijo tako, jima morajo starši
najprej razložiti, kako pomembno je, da cenijo svojo lastno osebnost, in jima pomagati, da bi se
družila z dobrimi prijatelji. Nato pa si morajo oni sami prizadevati, da navežejo prijateljske stike s
starši teh prijateljev, da bi se lahko uskladili glede tega in drugih vprašanj.
Kakor koli že, ne smemo popuščati. Kateri koli način oblačenja, ki je v nasprotju s spodobnostjo
ali z osnovnimi merili dobrega okusa, se doma ne sme pojaviti. Starši morajo to opaziti in se v
primernem trenutku pogovoriti z otroki na sproščen, a tudi jasen način, ter jim pojasniti razloge za
njihovo obnašanje. Če je bilo v času otroštva primerno, da te zadeve razloži oče sinu in mama
hčeri, pa je sedaj v mnogih primerih lahko koristno, da se vključi tudi drugi starš. Na primer,
pubertetni hčeri, ki ne razume, zakaj ne sme nositi oblačil, s katerimi se preveč razkazuje, lahko
njen oče doprinese to, česar morda še ni doumela: in sicer, da na ta način pritegne poglede
fantov, nikakor pa ne doseže njihovega spoštovanja.
Tako kot glede drugih vprašanj lahko oče in mama svojim otrokom na razumen način povesta o
tem, kar sta se sama naučila, ko sta odraščala, na primer, kaj sta resnično iskala v osebi, za katero
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sta menila, da bi z njo lahko delila svojo življenjsko pot. To so pogovori, za katere se sprva zdi, da
nimajo kaj prida učinka, na dolgi rok pa ga imajo in otroci so takrat za to hvaležni.
Ko govorimo o oblikovanju osebnosti v spodobnosti, se mora naloga staršev glede na njihove
možnosti razširiti tudi na okolje, v katerem se njihovi gibljejo njihovi otroci. Prvi odraz takšnega
pristopa je izbira kraja za letovanje. V mnogih državah so plaže poleti nepriporočljive; celo kadar je
prisotno prizadevanje, da bi se izognili nevzgojnemu okolju, je splošno vzdušje tako razpuščeno,
da je težko ohranjati spodobnost. Prav tako bi bilo v primeru, ko otroka vpišemo v kakšno
rekreacijsko dejavnost ali na taborjenje, absurdno, če se ne bi dobro pozanimali, kako
organizatorji skrbijo za to, da bi bilo splošno vzdušje kulture na visoki ravni.
Še eno področje, ki ga je treba upoštevati, so kraji, kjer se otroci zabavajo, še posebej, ker je
pritisk skupine v času adolescence močnejši. Pomembno je, da starši vedo, kje se zadržujejo
njihovi otroci, in da jim poskušajo ponuditi alternative tako, da se uskladijo z drugimi starši.
Naslednje področje pa jim je bolj pri roki: otrokova soba. Normalno je, da si želijo sobo urediti in
okrasiti po svojem okusu, ampak ta neodvisnost mora imeti mejo, ki je določena predvsem s
spodobnostjo tega, kar želijo obesiti na steno.
V splošnem je logično, da starši kdaj naletijo pri otrocih na odpor zaradi naravne težnje
mladostnikov, ki hočejo utrditi svojo neodvisnost od staršev in od odraslih na sploh, ter zato, ker
nimajo izkušenj. Mnogokrat je nepokorščina — ni mogoče niti ni zaželjeno nadzorovati vsega —
priložnost za kakšno “lekcijo”, s tem pa za svarilo, ki ga je treba dobro izkoristiti. Ko se pojavi
kakšna težava, ni treba izgubljati veselja. Morda so se tako marsikaj naučili tudi starši sami, ko so
bili v starosti svojih otrok. Vzgojno delo vedno zahteva veliko mero potrpežljivosti, še posebej na
takšnih področjih, kjer se merila, ki jih skušamo posredovati, lahko mladim sprva zdijo pretirana.
Bo že prišel čas, ko jih bodo bolje razumeli in jih vzeli za nekaj svojega, če le ne bo manjkalo
vztrajnosti — skupaj z ljubeznivostjo, dobro voljo in zaupanjem — s strani staršev, prepričanih, da
se splača vzgajati tako.
J. De la Vega
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AVTORITETA STARŠEV
Bog je Stvarnik življenja in njegova dobrota se kaže tudi v njegovi oblasti oz. avtoriteti, katere
je deležna vsaka “ustvarjena” avtoriteta, še zlasti pa ljubezniva avtoriteta staršev. Izvajanje te
starševske avtoritete zagotovo ni vedno enostavno. Neizogibno se mora “spustiti” na raven zelo
konkretnih zadev vsakdanjega življenja.
Vsi iz izkušenj vemo, da pri vzgajanju »brez pravil obnašanja in življenja, po katerih bi se iz
dneva v dan ravnali tudi v majhnih stvareh, človek ne napreduje v oblikovanju značaja in se ne
pripravlja na soočenje s preizkušnjami, ki jih v prihodnosti ne bo manjkalo.«1 Vemo pa tudi, da ni
vedno lahko najti ravnovesja med svobodo in disciplino.
Mnogi starši se dejansko bojijo — morda so zaradi tega tudi sami trpeli — negativnih posledic,
ki jih lahko povzroči vsiljevanje določenih zadev otrokom, kot na primer, poslabšanje umirjenega
domačega vzdušja, ali pa da začnejo zavračati kaj, kar je samo na sebi dobro.
Papež Benedikt XVI. je nakazal pot za rešitev dileme med postavljanjem pravil in tem, da jih
otroci svobodno privzamejo. Skrivnost je v tem, da »vzgoja ni mogoča brez ugleda, ki daje
verodostojnost izvajanju avtoritete. Je sad izkušenj in sposobnosti, vendar se pridobi predvsem z
doslednostjo posameznikovega življenja in z osebno zavzetostjo, ki je izraz resnične ljubezni.«2

LUČ AVTORITETE
Uveljavljanja avtoritete dejansko ne moremo zamenjevati s preprostim vsiljevanjem niti z
doseganjem tega, da nas ubogajo za vsako ceno. Kdor sledi določeni avtoriteti, tega ne počne
toliko iz strahu pred kaznijo, temveč zato, ker v njej vidi oporno točko, ki mu pomaga spoznati
resnico in dobro plat stvari, četudi tega včasih docela ne razume. Avtoriteta je v tesni povezavi z
resnico, ker jo ravno ona predstavlja.
S tega zornega kota ima avtoriteta izredno pozitiven pomen in nastopa v vlogi služenja; je luč,
ki nekoga, ki ji sledi, usmerja k iskanemu cilju. Etimološko namreč beseda avtoriteta izhaja iz
latinskega glagola augere, ki pomeni “dati rast”, “razvijati”.
Kdor neko avtoriteto prizna, sprejme predvsem vrednote in resnice, ki jih predstavlja:
»Vzgojitelj je pričevalec resnice in dobrega,«3 se pravi, da je oseba, ki je že odkrila in vzela za svojo
to resnico, po kateri hrepeni. Vzgajanec pa po drugi strani vzgojitelju zaupa: ne zaupa zgolj v
njegovo znanje, marveč tudi, da mu je pripravljen pomagati pri odkrivanju teh resnic.

1

Benedikt XVI., Avdienca, 21. 1. 2008.
Prav tam.
3 Prav tam.
2
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VLOGA STARŠEV
Jasno je, da otroci pričakujejo, da bodo starši ravnali skladno z vrednotami, ki jim jih želijo
predati, in da jim bodo izkazovali svojo ljubezen. Kako lahko starši dosežejo to avtoriteto in ta
ugled, ki je potreben za njihovo vzgojno delo? Avtoriteta ima svoj naravni temelj in spontano
izhaja iz odnosa med starši in otroki; bolj kot skrb za pridobivanje te avtoritete gre za to, da jo
ohranjamo in prav izvajamo.
To je očitno jasno, ko so otroci majhni: če je družina enotna, potem otroci bolj zaupajo staršem,
kot pa samim sebi. Ubogati jim je včasih težko, vendar to na bolj ali manj zaveden način vključijo v
okvir ljubezni in družinske edinosti: moji starši mi hočejo dobro; hočejo, da sem srečen; povejo mi,
kaj mi bo pomagalo, da to dosežem. Nepokorščina je potem doživeta kot nekaj zmotnega, kot
pomanjkanje zaupanja in ljubezni.
Da bi torej starši okrepili svojo avtoriteto, jim ni treba storiti drugega, kot da so resnično starši:
da izkazujejo veselje in lepoto svojega življenja ter z dejanji pokažejo, da imajo radi svoje otroke,
kakršni so. To seveda zahteva njihovo navzočnost domá. Kljub temu, da sedanji ritem življenja to
otežkoča, je pomembno preživljati čas z otroki in »ustvariti družinsko ozračje, prežeto z ljubeznijo
in spoštovanjem do Boga in do ljudi.«4
Splača se, na primer, potruditi, da bi večerjali skupaj, čeprav je za to potreben napor. To je
čudovit način za medsebojno spoznavanje, pri čemer z drugimi delimo dnevne pripetljaje in se
otroci — tudi s tem, ko poslušajo, kar o svojem dnevu povedo starši — naučijo s kančkom smisla
za humor relativizirati probleme, s katerimi se srečujejo.
Tako je poleg tega lažje na jasen način spregovoriti z otroki, kadar je to potrebno, in jim
povedati, kaj delajo dobro in kaj slabo; kaj lahko storijo in česa ne; ter jim — na njihovi starosti
primeren način — pojasniti razloge, ki človeka nagibajo k takšnemu ali drugačnemu ravnanju. Med
temi razlogi ne bo manjkala ideja, da bi se obnašali kot božji otroci: Prizadevajte si, da bi se otroci
naučili vrednotiti svoja dejanja pred Bogom. Dajte jim nadnaravne motive v razmislek, da bi se
počutili odgovorne.5
Lahko jim pokažemo zgled Jezusa Kristusa, ki je šel na križ iz ljubezni do nas, da bi nam pridobil
svobodo. Izvajanje avtoritete v bistvu pomeni otrokom že v zgodnjih letih nuditi “orodja”, ki jih
potrebujejo, da bi rasli kot osebe; in na prvem mestu je zgled lastnega življenja. Otroci opazijo vse,
kar delajo starši, in jih skušajo posnemati.
Udejanjanje osebne avtoritete se lahko izrazi s tem, da storimo, kar je treba, da bi ohranili
toplino dóma in pomagali otrokom odkriti, da je več veselja v dajanju kot v prejemanju.
V tem kontekstu je dobro, da otrokom že od malega zaupamo tista opravila, ki prispevajo k
ustvarjanju zdravega vzdušja medsebojne pozornosti. Tako imajo tudi odgovornosti: pomagajo
pogrniti mizo, posvetijo nekaj časa tedensko za pospravljanje svojih stvari, grejo odpret vrata, ko
nekdo pozvoni itd. To so prispevki k prijetnemu družinskemu vzdušju in otroci jih tako tudi
dojemajo.
4
5

II. vatikanski koncil, Gravissimum educationis, 3.
Sv. Jožefmarija, Zapiski njegovih nagovorov, Guadalaviar (Valencija), 17. 11. 1972.

88

VZGOJA V DRUŽINI

Ne gre za to, da bi jih nekako “zaposlili”, marveč da bi videli, kako je njihov doprinos k
funkcioniranju dóma pomemben in na nek način nenadomestljiv, ko nekoliko razbremenijo dela
svoje starše, ko pomagajo bratu ali sestri, ko dobro skrbijo za svoje stvari. Tako se naučijo ubogati.
Ni dovolj, da se starši pogovarjajo z otroki in jim dajo razumeti njihove napake. Prej ali kasneje
jih bo treba opomniti, jim pokazati, da ima njihovo obnašanje posledice zanje in za druge.
Mnogokrat bo dovolj pogovor, jasen in ljubezniv; v drugih primerih pa bo primerno sprejeti
kakšen ukrep, kajti nekatera dejanja povzročijo škodo, ki jo je treba popraviti, in ni dovolj le
kesanje.
Kazen mora biti sredstvo za to, da se popravi, kar je bilo povzročeno s slabim dejanjem. Na
primer, lahko opravijo kakšno majhno delo, da bi lahko poplačali razbit predmet. Včasih bo to
popravljanje moralo trajati dalj časa: na primer, ob slabem šolskem uspehu je lahko primerno za
nekaj časa omejiti izhode od doma. V teh primerih pa je vendarle pomembno, da ne pozabimo, da
je treba otrokom omogočiti sredstva in čas, da storijo, kar morajo.
Če se še malo zadržimo ob slabih ocenah: ne bilo bi prav nič smiselno, po eni strani prepovedati
izhode, če po drugi strani otrok ob tem samo izgublja čas doma; ali pa če se ga brez prave potrebe
kaznuje tako, da ne sme hoditi na same po sebi dobre dejavnosti — kot je šport, mladinski klubi
itd. — samo zato, “ker je to tisto, kar mu je zares všeč”.

ZAUPANJE IN AVTORITETA
Del avtoritete je tudi doseganje tega, da otroci razumejo vrednote, katere jim starši skušajo
posredovati, pri čemer spoštujejo njihovo neodvisnost in specifičnost. To na prvem mestu
zahteva, da se otroci čutijo brezpogojno ljubljene od svojih staršev in da med njimi vlada
uglašenost: da jih poznajo in jim zaupajo.
Jasno določanje tega, kar smejo ali ne smejo otroci storiti, bi bilo brezplodno — in verjetno bi
privedlo tudi do trajnih konfliktov —, če tega ne spremlja ljubeznivost in zaupanje. Popolnoma se
lahko uskladita starševska avtoriteta, ki jo sama vzgoja zahteva, z občutkom prijateljstva, ki na
nek način zahteva, da se postavimo na raven otrok. Otroci — tudi tisti, ki se zdijo bolj
razposajeni in samostojni — si vedno želijo zbližanja, pobratenja s starši.6
Ko otroci odraščajo, postaja avtoriteta staršev vedno bolj odvisna od tega zaupnega odnosa.
Vsi otroci imajo potrebo, da jih jemljejo resno, najstniki pa še toliko bolj. Soočajo se s
spremembami — fizičnimi in psihološkimi —, zaradi katerih so zmedeni, in se pritožujejo nad to
novo situacijo.
Četudi tega ne priznajo, takrat iščejo odrasle, ki bi jim bili v oporo; to so zanje osebe z jasno
izgrajenimi merili, ki živijo skladno z določenimi smernicami, kar jim daje stabilnost: ravno to, kar si
adolescenti želijo doseči. Ob tem zaznavajo, da jih pri tej nalogi nihče ne more nadomestiti; zato
jim ni dovolj, da bi nekritično sprejeli kar vse, kar jim rečejo njihovi starši. Bolj kot to, da bi dvomili
v njihovo avtoriteto, si takrat želijo bolje razumeti resnico, ki to avtoriteto utemeljuje.
6

Sv. Jožefmarija, Pogovori, 100.
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Zaradi tega jim je treba posvetiti potreben čas, ustvarjati priložnosti, da bi bili skupaj. Lahko je
to kakšno potovanje v dvoje v avtomobilu, doma ob kakšnem televizijskem programu, ali pa ob
kakšnem šolskem dogodku. Takrat jim lahko spregovorimo o temah, ki se jih bolj dotaknejo, in o
zadevah, o katerih je pomembno imeti jasne ideje.
Odveč je zaskrbljenost, če se zdi, da otroci včasih niso z glavo pri pogovoru. Če oče ali mama
povesta, kar je treba povedati, brez da bi bila nadležna ali da bi silila v zaupnost, potem se to, kar
povesta, vtisne v spomin; ni toliko pomembno, ali potem sin oz. hči nasvet upošteva. Pomembno
je, da je slišal, kaj oče misli o določeni zadevi, in da je s tem pridobil oporno točko, na podlagi
katere se bo odločal, kako ravnati.
Oče mu je izkazal svojo bližino in pripravljenost, da bi se pogovoril o stvareh, ki ga skrbijo. V
praksi je storil to, kar pravi Benedikt XVI.: »Dati drug drugemu del samega sebe. Podarjati drug
drugemu naš čas.«7
Nekatere stvari, ki jih starši morda ne odobravajo, so včasih drugotnega pomena in ne
upravičujejo tega, da se sproži bitka, ko bi bila dovolj le pripomba. Na ta način se otroci naučijo
razlikovati to, kar je pomembno, od tega, kar ni. Odkrijejo, da njihovi starši nočejo, da bi bili
“kopije” njihovega obnašanja, ampak preprosto to, da bi bili srečni, da bili pristni moški in ženske.
Zato se starši ne vmešavajo v to, kar se ne tiče njihovega dostojanstva ali družine, čeprav se za vse
to zanimajo.
V bistvu gre za to, da otroku zaupamo, da »sprejmemo tveganje svobode in smo vselej pozorni
ter pomagamo popravljati zmotne ideje in odločitve. Nasprotno pa nikdar ne smemo potrjevati
njihovih napak, se delati, kot da jih ne vidimo, oz. še slabše, da jim pritrdimo.«8
Ko človek izkusi takšno zaupanje, začuti povabilo k temu, da bi ga bil vreden. Ključno je to, da
starši vzgajajo v domačem duhu, da nikoli ne dajo vtisa, da jim ne zaupajo, da jim pustijo
svobodo in da jih naučijo upravljati to svobodo z osebno odgovornostjo. Bolje je, da se včasih
pustijo prinesti naokrog: zaupanje v otroka naredi, da se sami počutijo osramočene zaradi
zapravljenega zaupanja in se poboljšajo.9 Seveda ne bo manjkalo drobnih konfliktov in napetosti:
do teh je mogoče pristopiti z veseljem in vedrostjo, tako da otroci vidijo, kako je lahko nek “ne” s
strani staršev združljiv s tem, da jih imajo radi in razumejo situacijo, v kateri se nahajajo.
***
Sv. Jožefmarija je poudarjal, da naloga vzgoje sloni na obeh: na očetu in materi, seveda pa pri
tem pomembnem delu nista sama. Bog, ki jima je dal poslanstvo, da svoje otroke vodita proti
nebesom, jima naklanja tudi svojo pomoč, da to izpolnita. Zato poklicanost staršev vključuje to, da
za otroke molijo: da se z Gospodom pogovarjajo o njih, o njihovih krepostih in pomanjkljivostih; da
ga sprašujejo, kako jim lahko pomagajo, da prosijo milosti za otroke in potrpežljivosti zase. Če
sadove vzgoje prepusti božjim rokam, se v človeku porodi mir, ki se širi naokrog.
Kot je zapisal sv. Jožefmarija, imajo zakonci posebno milost v zakramentu, ki ga je postavil
Jezus Kristus. (…) Morajo razumeti nadnaravno delo, ki zajema ustanovitev družine, vzgojo
7

Benedikt XVI., Pridiga, 24. 12. 2012.
Benedikt XVI., Avdienca, 21. 1. 2008.
9 Sv. Jožefmarija, Pogovori, 100.
8
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otrok, izžarevanje krščanstva v družbi.10 Če ravnamo s človeško prikupnostjo, nežnostjo in
prebrisanostjo ter vse to priporočamo Gospodu, se bodo otroci spremenili. Konec koncev otroci
pripadajo Bogu.
J. M. Barrio

10

Prav tam, 91.
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VZGOJA IN NOVE TEHNOLOGIJE
Nove generacije so se rodile v medsebojno povezan svet, na katerega njihovi starši niso bili
navajeni. Zelo zgodaj dostopajo do interneta, do družbenih omrežij, chatov, video konzol. Njihova
sposobnost učenja na tem področju raste s tako vrtoglavim tempom, kot se razvija tehnologija.
Že v zgodnjih letih so otroci in mladi izpostavljeni nekemu prostoru, ki se zdi brezmejen. Ta
situacija ponuja vrsto koristi, toda istočasno prinaša nekatera tveganja, zaradi katerih postane
bližina in usmerjanje s strani staršev še bolj potrebna.
Dobro je pristopiti k “digitalni dobi” na pozitiven način, kajti, kot opaža Benedikt XVI., »če je
modro uporabljena, more prispevati k zadoščevanju želje po smislu, po resnici in edinosti, ki je še
vedno najgloblje hrepenenje človeškega bitja«.1 Obenem pa realnost vključuje dejstva, mimo
katerih ne moremo: na primer, da je pretirana izpostavljenost otrok pred zaslonom povezana z
zdravstvenimi tveganji, kot so prekomerna debelost, nasilno vedenje ali težave v šoli.
Tehnologija v veliki meri določa ogrodje življenja moških in žensk današnjega časa. Treba jo je
usmeriti tako, da nam bo njena uporaba pomagala k osebnostnemu razvoju, in poskrbeti, da jo
bodo otroci uporabljali na primeren način. Vzgoja zahteva dobršno mero potrpežljivosti in
načrtovanja, kadar pa je govor o novih tehnologijah, je poleg tega potrebno tudi to, da starši
pridobijo določeno poznavanje, nekatere ideje in nekoliko prakse, da bi si mogli ustvariti mnenje
in otroke primerno usmerjati.
Elektronske naprave so vedno bolj stalno povezane z internetom. To pomeni možnost
dostopanja do zelo obsežne publike in odpira možnosti za širjenje sporočil na takojšen in
praktično brezplačen način. Obenem se pojavlja negotovost o tem, kdo bo imel dostop do teh
vsebin in kdaj jih bo uporabil.
Izkušnje zadnjih let kažejo, da nove tehnologije niso zgolj orodje, ki omogoča boljše širjenje in
višjo raven komunikacije, temveč da so na nek način vzpostavile okolje, prostor2, in se spremenile
v enega izmed povezovalnih tkiv kulture, preko katerega se izraža istovetnost.3
Del naloge današnjih krščanskih staršev je učiti, kako posvečevati to okolje, in pomagati
otrokom h krepostnemu vedenju v digitalnem svetu tako, da jim pokažejo, da je to kraj za
izražanje njihove krščanske identitete. Ob tako nenehnih in radikalnih spremembah ne bi bilo
učinkovito, če bi le postavili seznam pravil, ki bi hitro zastarala; vzgajanje si mora prizadevati za
oblikovanje v krepostih. Le tako bodo otroci in mladi sposobni dobrega življenja, tako da bodo
urejali svoje strasti, nadzorovali svoja dejanja in veselo premagovali ovire, ki bi jim onemogočale
doseganje dobrega v digitalni sferi. Kot pravi papež Frančišek, »problematika ni na prvem mestu

1
2

3

Benedikt XVI., Sporočilo za XLV. svetovni dan družbenega obveščanja (2011).
Prim. Benedikt XVI., Sporočilo za XLVII. svetovni dan družbenega obveščanja (2013).
Prim. Benedikt XVI., Sporočilo za XLIII. svetovni dan družbenega obveščanja (2009).

92

VZGOJA V DRUŽINI

tehnološka. Vprašati se moramo: Ali smo tudi na to področje zmožni prinašati Kristusa, oz. še
bolje, voditi druge k srečanju s Kristusom?«4
Da bi se izognili nepotrebni nevarnosti za otroke, je istočasno treba preučiti, kdaj je primerno,
da začnejo uporabljati digitalne naprave, in katere med njimi najbolj ustrezajo zrelosti pri njihovi
starosti. Mnogokrat bo mogoče »vključiti tehnični filter v napravah, da bi jih kolikor mogoče
obvarovali pred pornografijo in drugimi grožnjami,«5 pri čemer pa se zavedamo, da je krepostno
življenje edini filter, ki ne odpove in je stalno na voljo.

PRIDOBIVANJE KREPOSTI:
POMEMBNOST DOBREGA ZGLEDA
Družina je šola v krepostih: te rastejo s pomočjo vzgoje, z namernimi dejanji in z vztrajnim
prizadevanjem. Božja milost jih očiščuje in povzdiguje.6 Ker je družina kraj, kjer se naučimo prvih
pojmov o dobrem in slabem, o vrednotah, je dom tisti prostor, v katerem se gradi zgradba
kreposti vsakega otroka.
Obstajajo življenjski slogi, ki otrokom omogočajo srečati Boga, drugi pa to ovirajo. Razumljivo
je, da krščanski starši skušajo v svojih otrocih vzgojiti krščansko miselnosti in srce ter da storijo,
kar je potrebno, da bi njihova družina bila šola kreposti. Cilj je to, da bi se vsak otrok naučil
sprejemati svoje odločitve s človeško in duhovno zrelostjo, primerno svoji starosti. Nove
tehnologije so še en vidik, ki bi moral biti prisoten v pogovorih, pa tudi v pravilih hišnega reda, ki
jih je navadno malo in so odvisna od starosti otrok.
Kreposti ni mogoče živeti na izoliran način, samo v nekaterih pogledih življenja, v drugih pa ne.
Na primer, če otroku pomagamo, da ne bi bil izbirčen pri jedi ali pri igri, mu bo to pomagalo, da se
bo bolje obnašal tudi v digitalnem svetu, in obratno.
Nove tehnologije so privlačne za vse. Učiti kreposti pomeni, da morajo starši na otroke
prenašati osebno zahtevnost, tako da jim dajejo zgled zmernosti. Če so otroci priče naših bojev,
bodo čutili spodbudo, da se sami bolj potrudijo. Na primer, pozornost, ko se pogovarjamo z njimi:
odložiti časopis, utišati televizor, osredotočiti pogled na sogovornika, prizadevati si za
neodvisnost od telefona. In kadar gre za pomemben pogovor, elektronske naprave ugasnemo, da
nas ne bi motile. Vzgoja od staršev zahteva »razumevanje, previdnost, da znajo učiti, predvsem pa
ljubiti. Prizadevati si morajo, da dajejo dober zgled.«7

4

Frančišek, Govor za Papeški svet za družbeno obveščanje, 21. 9. 2013, št. 3.
Papeški svet za družbeno obveščanje, Cerkev in internet (2002), št. 11.
6 Prim. Katekizem katoliške Cerkve, 1839.
7 Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 27.
5
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V NAJZGODNEJŠIH LETIH
Otroštvo je čas, ko človek začne udejanjati kreposti in se učiti dobre uporabe svoje svobode. V
tej dobi namreč nastopijo občutljiva obdobja, v katerih je lažje razvijati značaj: lahko bi rekli, da se
zgradijo avtoceste, ki jih bo človek prepotoval v svojem življenju.
Čeprav je vsako splošno pravilo mogoče dopolniti, je izkušnja mnogih vzgojiteljev ta, da je za
zelo mlade otroke bolje, da nimajo naprednih elektronskih naprav (tablic, pametnih telefonov,
konzol). Tudi zaradi zmernosti je priporočljivo, da so last družine in da se v splošnem uporabljajo v
skupnih prostorih; da se vzpostavi načrt, kako otrokom pomagati k zmerni uporabi teh naprav, s
pomočjo družinskih pravil in urnikov, ki ščitijo čas, namenjen učenju in družinskemu življenju in s
katerimi je lažje izkoristiti čas ter nameniti primerno število ur počitku.
Istočasno s tem, da otroci spoznavajo koristi in omejitve digitalnega sveta, je prav, da jim
pokažemo vrednost neposrednega človeškega stika, ki ga ne more nadomestiti nobena
tehnologija. V primernem trenutku jih je treba po digitalnem okolju spremljati kakor dober
planinski vodnik, da se ne bi poškodovali ali prizadejali škode drugim. Skupna uporaba interneta,
“izgubljanje časa” z igranjem na konzoli ali določanje nastavitev pametnega telefona bodo
konkretne priložnosti za to, da načnemo globlji pogovor. »Starši in otroci bi se morali skupaj
pogovarjati o tem, kar se gleda in izkuša v kibernetskem prostoru. Koristno je tudi izkušnje deliti z
drugimi družinami, ki imajo iste vrednote in skrbi.«8
Pri teh letih bi bilo neprimerno, če bi imeli naprave, ki so stalno povezane z internetom. Bolje je
imeti določen čas za dostop, da vzpostavljajo povezavo samo na jasno določenih krajih in ob
določenih urah (tako da se povezava zvečer prekine ali da se naprava izključi), obenem pa se jih
uči, kako naj se varujejo tveganih situacij in da se lahko vselej v miru zatečejo k staršem. Kot je učil
sv. Jožefmarija, »si vzorni starši prizadevajo, da jih imajo otroci za svoje prijatelje, katerim lahko
zaupajo svoje težnje, svoje probleme, od katerih lahko pričakujejo učinkovito in ljubeznivo
pomoč.«9

MLADOSTNIKI
Ko otroci odraščajo, na zelo odločen način zahtevajo deleže svobode, s katero v mnogih
primerih niso sposobni ustrezno ravnati. To ne pomeni, da jim je treba odvzeti samostojnost, ki
jim pripada; gre za nekaj mnogo težjega: treba jih je naučiti, kako naj s svojo svobodo odgovorno
upravljajo. Samo tedaj bodo sposobni razširiti pogled, ki jim bo omogočal hrepeneti po visokih
ciljih.
Kot pravi Benedikt XVI., »vzgajati pomeni ljudi oskrbeti z resnično modrostjo, ki vključuje vero,
da bi vstopili v odnos s svetom; pomeni opremiti jih z zadostnimi elementi v smislu mišljenja,
nagibov in presojanja.«10 V mladostni dobi se vzgoja pridobiva svobodno in poleg razumljivih pravil
družinskega življenja imajo starši še eno temeljno sredstvo: pogovor. Pomembno je razložiti
8

Papeški svet za družbeno obveščanje, Cerkev in internet (2002), št. 11.
Sv. Jožefmarija, Jezus prihaja mimo, 27.
10 Benedikt XVI., Govor, namenjen italijanskim škofom, 27. 5. 2008, “Potrebnost vzgoje”, št. 11.
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razlog določenega ravnanja, ki ga mladi morda zaznavajo kot formalizem; ali pa globino vzrokov
za nekatere načine obnašanja, na katere bi lahko gledali kot na omejitve, in ki v resnici niso
preproste prepovedi, ampak velike pritrditve, s katerimi se oblikuje pristna osebnost, ki zna iti
proti toku. Bolj učinkovito je že sedaj pokazati, kako privlačna je krepost, s tem da jim
predstavimo velikodušne ideale, ki napolnjujejo človeško srce, velike ljubezni, ki jih ženejo:
zvestoba do prijateljev, spoštovanje drugih, potreba po zmernosti in skromnosti itd.
Delo staršev je lažje, kadar poznajo interese svojih otrok. Ne gre za vohunjenje, temveč za
vzpostavljanje zadostnega zaupanja, da bi se počutili mirno, ko spregovorijo o tem, kar jih privlači;
gre za to, da vemo, kaj jih zanima, in če je mogoče, z njimi delimo konjičke ter preživljamo prosti
čas. Nekateri mladi pišejo bloge in uporabljajo družbena omrežja, vendar njihovi starši za to ne
vejo oz. niso nikoli prebrali nobenega njihovega besedila, kar v otroku lahko povzroči mnenje, da
to, kar on počne, ne zanima ali pa ni všeč njegovim staršem. Za nekatere starše bo občasen
pogled na to, kar njihovi otroci pišejo ali ustvarjajo na internetu, predstavljal prijetno odkritje in
možnost za obogatitev pogovora ter družinskega življenja.
Pri teh letih je primerno tudi spodbujati vrednoto skromnosti, kar zadeva naprave, pripomočke
in programe (aplikacije itd.). Učiti otroke nenavezanosti, ne le glede tega, koliko stane hardware
ali software, temveč zato, da »se ne bi prepuščali prevladi strasti, prehajali od ene stvari do druge
brez razločevanja, da ne bi sledili modi tega trenutka«11, kar je včasih lahko vedenje, ki ga
spodbujajo podjetja in ki se ga ni enostavno osvoboditi.
To bo tudi način, kako jih naučiti zmernosti pri uporabi časa, ki ga prebijejo na družbenih
omrežjih, video konzolah, internetnih igrah itd. Če doma predlagamo te smernice, imajo “razlage”
veliko večjo vrednost, predvsem pa doslednost staršev: če osebno tako živimo, jih na najboljši
način sporočamo drugim v vzdušju ljubezni in svobode.
Biti sposoben pojasniti razloge ne pomeni, da je za to potrebno napredno tehnično znanje. V
mnogih primerih so nasveti, ki jih otroci potrebujejo za gibanje v digitalnih okoljih, isti kot tisti, ki
se nanašajo na vedenje na javnih mestih: olika, obzirnost in spodobnost, spoštovanje bližnjega,
varovanje pogleda, obvladovanje samega sebe itd.
Glede na starost vsakega izmed otrok so ključnega pomena globoki pogovori o vzgoji
čustvenosti in o resničnem prijateljstvu. Splača se otroke spomniti na to, da je to, kar se objavi na
mreži, po navadi dostopno neštetim ljudem po vsem svetu, in da skoraj vsa dejanja, ki jih storimo
v digitalnem svetu, za seboj pustijo sled, do katere je mogoče priti preko iskalnikov. Digitalni svet
je velik prostor, v katerem se je treba gibati naravno in istočasno z veliko zdrave pameti. Če na
ulici otroku ne pride na misel, da bi se pogovarjal s prvim človekom, ki mu pride naproti, potem
velja isto tudi na mreži. Obilna družinska komunikacija bo pomagala razumeti vse to in ustvarjati
okolje zaupanja, v katerem je mogoče razreševati dvome in izražati negotovosti.
Juan Carlos Vásconez

11

Frančišek, Govor v Baziliki sv. Marije Velike, 4. 5. 2013, št. 3.
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