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Duhovni sprejem otroka

V času pričakovanju otroka lahko opazimo pestrost ponudbe 
različnih priprav na porod. Kljub vsemu pa se zdi, da 
manjka nekaj, kar bi nas pripravilo na sveto prisotnost 
novega bitja, ki raste v nas. Na duhovni sprejem otroka. 
Nosečnost in prihod otroka nas povsem spremenita, in 
kadar sprejmemo življenje, sooblikujemo stvarstvo, kot ga 
želi Bog. Ta knjiga želi z razmišljanjem in poglabljanjem 
v svetopisemske odlomke in z molitvijo bodoče mamice in 
očete pripraviti na veliko skrivnost rojstva in na starševsko 
vlogo ter na vse dogodke in čustva, ki jih prinaša sprejem 
novega življenja.

Za vsako žensko se v pestri ponudbi najde primerna priprava 
na porod. Ta širok spekter možnosti, kako se pripraviti na 
prihod otroka, vsakemu paru omogoča, da si izbere to, kar 
želi, v upanju, da bo prihajajočemu otroku tako lahko čim 
bolj olajšal bolečine ob rojstvu. Kljub temu manjka priprava 
na duhovni sprejem otroka. Izraz »nosečnost« napeljuje na to, 
da otroka le »nosimo«! Kako naj poimenujemo stanje, ki je 
mnogo več od »nošenja« in ki nas v celoti spremeni? Rojstvo 
novega bitja je velika skrivnost. Zato je bistvenega pomena, 
da se nanj pripravimo s poglabljanjem v svetopisemske 
odlomke in z molitvijo.

Posamezna poglavja knjige se preko svetopisemskega odlomka, 
premišljevanja ob tem odlomku, iztočnic za nadaljnje 
razmišljanje in molitve dotikajo različnih področij, ki se 
nam odstirajo v času nosečnosti. Pričujoče knjige naj ne bi 
prebrali v eni sapi, pač pa naj bi se ob njej hranili mesec za 
mesecem. Da bi lahko v polnosti doživeli to skrivnost, si je 
potrebno vzeti čas.

Ta knjiga je v prvi vrsti namenjena ženski, ki v sebi nosi 
otroka, ki prihaja na svet; toda tudi vsak oče, ki to želi, 
bo v tej knjigi našel snov za razmišljanje in molitev ob 
pričakovanju svojega otroka. Zavzemimo torej svojo novo 
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starševsko vlogo in si dovolimo, da vanjo vstopamo počasi. Mesec za mesecem prosimo Gospoda,  
naj nas pripravi, da bomo lahko sprejeli življenje, ki se je porodilo v nas.

O avtorici

Éline Landon (1978), poročena mamica treh otrok, je ustanoviteljica združenja, katerega cilj je podpirati 
starše in jih spodbujati k aktivni vlogi pri vzgoji otrok. V pričakovanju tretjega otroka je v njej vzklila 
zamisel za pričujočo knjigo, v pripravi pa je tudi že nadaljevanje o izgorelosti v materinstvu.

Odlomek iz knjige
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Spočetje

Tob 8,4-10

4 Nato je Tobija devico opomnil in ji rekel: 
»Vstani, Sara, in prosiva Boga danes, jutri in 
pojutrišnjem! Zakaj te tri noči se združiva z 
Bogom: ko pa mine tretja noč, bova v svojem 
zakonu.
5 Sva namreč otroka svetih in se ne moreva tako 
združiti kakor ljudje, ki Boga ne poznajo.«
6 Vstala sta torej hkrati in oba skupaj goreče 
molila za zdravje.
7 Tobija je govoril: »Gospod, Bog naših očetov, 
hvalijo naj te nebesa in zemlja, morje in studenci, 
reke in vse tvoje stvari, ki so v njih.
8 Ti si naredil Adama iz ila zemlje in si mu dal 
Evo za pomočnico.
9 In zdaj, Gospod, ti veš, da svoje sestre ne jemljem 
za ženo zaradi pohote, ampak iz same ljubezni 
do potomcev, po katerih naj se tvoje ime hvali 
na vekov veke.«
10 Sara pa je govorila: »Usmili se naju, Gospod, 
usmili se naju, da oba skupaj v zdravju dočakava 
starost!«
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To je zgodba dveh mladih ljudi, Tobija in Sare. Sara je 
trpela za strašno nesrečo: sedemkrat se je poročila in vsi 
ženini so umrli na poročno noč … Ko je Tobija povedal 
Sarinim staršem, da se namerava poročiti z njo, so bili vsi 
zaskrbljeni za njegovo življenje. Čeprav je bil še živ, so mu 
že izkopali grob! Tobija pa je zaupal Bogu. Preden sta zvečer 
zaspala, sta mladoporočenca vstala in molila: »Vstani, Sara, 
in prosiva Boga danes, jutri in pojutrišnjem!«

Skupna molitev ženina in neveste je bistvenega pomena. 
Postavlja nas pred skrivnost stvarjenja moža, žene in njunega 
potomstva. Zahvaljujva se Bogu za najin odnos, prosiva ga, 
naj nama nakloni milost in svoje varstvo.

Zakonca sta tu še pred rojstvom otroka. Otrokov razvoj 
temelji na trdnosti njunega odnosa. Vzdržujmo torej molitev 
v paru in milost, ki smo jo prejeli ob sklenitvi svetega 
zakona, ko je sam Bog sklenil zavezo z nama. Ostaniva 
v Bogu združena drug z drugim. Zakaj ne bi molila pred 
najino telesno združitvijo, pred spočetjem najinega otroka? 
Zakaj ne bi slavila Gospoda za to delo stvarjenja, za ljubezen, 
ki naju združuje? To nama omogoča, da drug drugega 
sprejemava kot dar in obljubo, ki sva si jo izrekla nekega 
dne: »Sprejmem te za življenjskega sopotnika in se ti dajem 
v dar.« To je volja Boga, ki je že ob stvarjenju sveta rekel, 
da bo »mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi 
in bosta eno meso« (1 Mz 2,24). Čeprav pri nekaterih med 
željo po otroku in spočetjem preteče mnogo časa, je to, da 
Bogu zaupava svoj zakon, odnos, iz katerega lahko vzklije 
novo življenje, vir resničnega upanja. Naj bo ta od Boga 
želena združitev najinih teles in src blagoslovljena, da bo 
On že od vsega začetka izvir novonastalega življenja. Ne 
bojmo se moliti kot Tobija in Sara, oba skupaj, za naju.


