Výchova detí v kresťanskej rodine
Dieťa patrí na prvom mieste Bohu. Z toho pre rodičov vyplýva
veľká a zodpovedná úloha vychovať deti nielen pre tento svet, ale aj
pre Boha, aby sa vzmáhali „v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“
(Lk 2,52). „Rodičia sa majú dívať na svoje deti ako na deti Božie
a rešpektovať ich ako ľudské osoby“ (KKC 2222).
Rodičia kresťanskou výchovou pomáhajú svojim deťom, aby vo
svojom živote dokázali Bohu povedať „áno“. Pre dieťa je požehnaním,
ak sú jeho rodičia prorokmi. My máme akúsi bázeň pred pojmom
prorok, pretože k starozákonným prorokom máme veľkú úctu. Ale
kresťan naozaj má byť prorokom vo svojom dome. Prorok nie je len
ten, kto predpovedá budúcnosť, ale aj ten, kto vie v prítomnosti čítať
znamenia časov. Najväčším prorokom je sv. Ján Krstiteľ. On nielen
predpovedal, že Kristus príde, ale ako jediný z prorokov mohol naňho
ukázať: „Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal:
«Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som
hovoril...»“ (Jn 1,29-30). Ján Krstiteľ vydal svedectvo, že toto je Boží
Syn (porov. Jn 1,34). Toto je úloha kresťanských rodičov ako
vychovávateľov svojich detí. Ukázať im svojim životom a slovom na
Ježiša Krista. Kto iný to môže urobiť efektívnejšie ako rodičia? Ak to
neurobia rodičia, iba veľmi ťažko je možné hľadať adekvátnu náhradu.
„Neodmysliteľným rozlišovacím znakom kresťanov, najmä
kresťanských rodín je, že vedia každé dieťa, ktoré prichádza na tento
svet, prijať, milovať, mať v úcte, postarať sa o jeho mnohostrannú
a
jednotnú
výchovu
hmotnú,
citovú,
vzdelávaciu
a duchovnú“ (Familiaris consortio 26).
Kresťanským rodičom teda musí záležať na celistvej výchove
dieťaťa ako osobnosti, nevynímajúc nič z toho, čo dieťa potrebuje pri
svojom osobnostnom raste. Kresťanská výchova v sebe toto všetko
zahŕňa. Kresťanskí rodičia teda napomáhajú k tomu, aby sa ich deti
stále viac stávali žiariacou ikonou Ježiša Krista, aby sa obraz Boží, na

ktorý boli stvorené neznehodnotil, ale naopak, aby bol stále viac
čitateľný.
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