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Szombat esti gondolatok
II. János Pál pápa FAMILIARIS CONSORTIO cím
apostoli buzdítása
az egész Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez
a keresztény család feladatairól a mai világban
( III/2-B. rész: A nevelés )
Ezt a részt olvasva érdemes fellap ozni az egyes hivatkozásokat is. A
II. Vatikáni Zsinat több d oku m entu m ára is történik itt hivatkozás.
Egyik ilyen alap vet
d oku m entu m a Gravissim u m Ed u cationis
kezd et d eklaráció. Ez a következ ket m ond ja:
A gyermekeket és a fiatalokat a lélektan, a pedagógia és a didaktika mai eredményeit fölhasználva segíteni kell testi, erkölcsi és értelmi képességeik harmonikus
kibontakoztatásában, annak érdekében, hogy er s és állhatatos lélekkel gy zvén le a
nehézségeket, fokozatosan elérjék a tökéletes felel sségérzetet saját életük folyamatos és helyes kim velésében és az igazi szabadság megszerzésében. Kapják meg az
életkornak megfelel pozitív és okos szexuális nevelést is. Ezenkívül a társadalmi
életben való részvételre úgy kell felkészíteni ket, hogy a szükséges és megfelel
eszközök birtokában tevékenyen be tudjanak kapcsolódni a különféle emberi közösségekbe, nyíljanak meg a másokkal való dialógusra, és készségesek legyenek a közjó
szolgálatára. - Micsod a veretes m ond atok ezek, szinte szavanként

kellene róluk tovább gondolkodni!
A Fam iliaris Consortio-nak ez a fejezete ezeket a gond olatokat továbbfejleszti. H angsú lyozottabban szerep el p l. benne az, hogy a
nevelés az els sorban a szü l k (ap a és anya ) joga és kötelessége. Ez
a szü l i jog és kötelezettség másokra teljesen át nem ruházható és mások nem bitorolhatják.

A Gau d iu m et Sp es 35. bekezd ésére hivatkozva ebben a d okumentu m ban ú j elem ként jelenik m eg a következ : A gyermekeknek
az anyagi javaktól való függetlenség légkörében kell nevelkedniük, úgy,
hogy az egyszer és sz kös életkörülményeket is elfogadják abban a meggy z désben, hogy az embert a személye és nem a javai teszik értékessé.
A gyerm ekeknek nemcsak az igazságosság helyes érzékével kell
feln niük, hanem a szeretet iránti nagyobb érzékkel is. Ilyenek p l. a
saját kényelem m egtagad ása, az önátadásra, az önmegtagadásra
való nevelés szü kségessége, az szinte tör d és és szolgálat a szegények és rászoru lók felé. A szü l k joga és kötelezettsége a házastársi
szeretetb l fakadó világos és okos nem i nevelés. Ebb l kiindulva az
apostoli buzd ítás kimondja még egészen azt is, hogy az iskolákban a
nem i nevelést a szü l k gond os irányítása alatt kell végezni, ü gyelve
arra, hogy az iskola u gyanolyan szellem ben neveljen, ahogy ezt a
szü l k is m egkívánják.
Ked ves szü l k, akiknek a gyerm ekei 1-12 osztályok valam elyikébe
járnak! Ked ves p ed agógu sok, akik ezt a korosztályt nevelitek!
Gond oljátok végig, hogy a fenti alap elvek a Ti iskoláitokban m enynyire gyökereztek m ár m eg, és hogyan tu d játok visszaszorítani az
ezzel ellentétes kü ls hatásokat?
Sokkal több, sokkal nagyobb összefogásra lenne szü kség, m egosztani a jó és a rossz tap asztalatokat a nevelés itt felsorolt felad ataiban.
Az internet világa m a kü lönösen jó eszköz erre, m ár m a is igen sok
étékkel. Az iskoláknak, - kü lönösen a katoliku s iskoláknak - p edig
nem versenyezni kellene, hanem tám ogatni egym ást, hogy m inél
több jó tap asztalat válhasson közkinccsé, és a sok ham is szánd ékú
irányzatra pedig idejében fel tud ják hívni egymás figyelmét.
Hiszen minden iskolában azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek mennyire fü gg ek, és m ennyire befolyásolhatók. Gond olju nk csak az öltözköd ésben, az anyagi p roccolásban, az egyéni teljesítm ényekben elharap ózott versengésekre, a szegregáció legkü lönfélébb form áira,
vagy, hogy milyen kevesen vállalják a tisztaságot, a felel sséget.
Ha nevelési kérd ésekben nem lesz kom oly összefogás, a nem keresztény világ nagyon nagy százalékban bedarálja a gyermekeinket.

