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A SZÜLŐK KÖTELESSÉGEI
2221 A házastársi szeretet termékenysége nem korlátozódik csupán a gyermekek
nemzésére, hanem ki kell terjednie erkölcsi nevelésükre és lelki formálásukra is. A
szülők nevelői tevékenysége "annyira jelentős, hogy hiányát alig lehet pótolni". A szülők
nevelői joga és kötelessége mindenekelőtti, és nem szabad elvenni tőlük.
2222 A szülőknek úgy kell tekinteniük gyermekeiket mint Isten gyermekeit, és úgy kell
tisztelniük őket mint emberi személyeket. Amikor a mennyei Atya akarata iránt
engedelmesnek mutatkoznak, arra nevelik gyermekeiket, hogy teljesítsék Isten
Törvényét.
2223 Elsősorban a szülők felelősek gyermekeik neveléséért. E felelősségükről főként
egy olyan család megteremtésével tesznek tanúságot, amelyben a gyengédség, a
megbocsátás, a tisztelet, a hűség és az ingyenes szolgálat magától értetődik. A család az
erényekre nevelés alkalmas helye. Ez megkívánja az önmegtagadás, a helyes ítélet és az
önuralom -- melyek minden igazi szabadság föltételei -- begyakorlását. A szülők
tanítsák meg gyermekeiket arra, hogy képesek legyenek alárendelni "az anyagi és
természetes dolgokat a belső és lelki értékeknek". A szülők súlyos felelőssége, hogy jó
példát mutassanak gyermekeiknek. Ha saját hibáikat be tudják ismerni előttük, őket is
jobban tudják majd irányítani és jobbítani:
.,Aki szereti a fiát, annak kéznél van pálcája, (...) aki megfenyíti fiát, örömét leli benne"
(Sir 30,12).
"Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr
útmutatása szerint" (Ef 6,4).
2224 A család természetes környezet ahhoz, hogy az emberi személyt beavassa a
szolidaritásba és a közösségi felelősségbe. A szülők tanítsák meg gyermekeiket arra,
hogy őrizkedjenek az emberi társadalmakat fenyegető veszedelmektől és
megalkuvásoktól.
2225 A házasság szentségének kegyelméből a szülők megkapták gyermekeik
evangelizálásának felelősségét és kiváltságát. A legkisebb kortól kezdve vezessék be
őket a hit titkaiba, amelynek gyermekeik számára ők "az első hírnökei". Zsenge
gyermekkoruktól kezdve kapcsolják be őket az Egyház életébe. A család életmódja
olyan érzelmi fölkészültségeket táplálhat, melyek egy életen át előzményei és támaszai
lehetnek az élő hitnek.

2226 A szülők részéről a hitre nevelésnek a legzsengébb gyermekkorban meg kell
kezdődnie. Ez valósul már akkor is, amikor a családtagok kölcsönösen segítik egymást,
hogy az evangélium szerinti keresztény élet tanúságtétele által növekedjenek a hitben.
A családi katekézis megelőzi, kíséri és gazdagítja a hit tanításának más formáit. A
szülők küldetése az, hogy megtanítsák gyermekeiket imádkozni és fölfedezni
istengyermeki hivatásukat. A plébánia a keresztény családok eucharisztikus
közösségének és liturgikus életének központja; a gyermekek és a szülők katekézisének
kiváltságos helye.
2227 A gyermekek a maguk részéről hozzájárulnak szüleik életszentségben való
növekedéséhez. Mindnyájan és egyenként nagylelkűen és belefáradás nélkül,
kölcsönösen bocsássák meg a bántásokat, veszekedéseket, igazságtalanságokat és
cserbenhagyásokat. A kölcsönös szeretet javallja ezt. Krisztus szeretete követeli ezt.
2228 Kicsi korban a szülők gyermekek iránti tisztelete és szeretete mindenekelőtt a
törődésben és a túláradó figyelemben nyilvánul meg, amelyet gyermekeik
fölnevelésére, a testi és lelki szükségleteikről való gondoskodásra fordítanak.
Növekedésük során ugyanez a tisztelet és ugyanez az odaadás vezeti el a szülőket arra,
hogy ráneveljék gyermekeiket értelmük és szabadságuk helyes használatára.
2229 Mivel a szülők elsődlegesen felelősek gyermekeik neveléséért, joguk van olyan
iskolát választani számukra, amely megfelel saját meggyőződésüknek. Ez alapvető jog.
A szülők kötelessége a lehetőség szerint úgy választani meg az iskolát, hogy az a lehető
legjobban segítse őket keresztény nevelői feladatukban. A közhatalom kötelessége,
hogy biztosítsa a szülőknek ezt a jogát és gondoskodjék gyakorlásának konkrét
föltételeiről.
2230 Felnőtté válva a gyermekek kötelessége és joga a foglalkozás és az életállapot
megválasztása. Ezt az új felelősséget a szülőkhöz fűződő bizalmas kapcsolatban
vállalják magukra, akiktől szívesen kérdezzék meg véleményüket és kérjenek tanácsot.
A szülők vigyázzanak arra, hogy ne kényszerítsék gyermekeiket sem a
pályaválasztásban, sem a párválasztásban. E tapintat kötelessége nem tiltja, épp
ellenkezőleg, megkívánja tőlük, hogy bölcs tanácsokkal segítsék őket, különösen
amikor családot kívánnak alapítani.
2231 Vannak, akik nem kötnek házasságot, hogy szüleik vagy testvérük gondját
viseljék, hogy kizárólagosabban egy hivatásnak szentelhessék magukat, vagy más
tiszteletre méltó okból. Ők nagymértékben javára lehetnek az emberi családnak.

