Van a gyermeknek
feladata a családban?
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A nagycsalád


Miért szerettünk volna nagycsaládosok lenni?



Miért jó nagycsaládban élni?



Miért erőforrás, miért feladat?



Hivatás:


1. szolgálat Isten felé



2. szolgálat a társadalom és a családtagok felé.

A család feladata


A család alapvető feladata:

- az élet továbbadása, biológiai és társadalmi értelemben egyaránt,
-

gazdasági érdekközösség,

-

érzelmi és kulturális, szellemi közösség.



A család gazdasági feladata:

-

az anyagi szükségletek kielégítése,

-

a közös javak előállítása és megosztása.



A család érzelmi feladatai:

-

az egymás iránti megértés, gondoskodás, áldozatvállalás, valamint

-

a helyes szeretetigény és szexualitás kialakítása,

-

a regenerálódás, értelmes időtöltés iránti igény felébresztése.



A családban valósul meg:

-

a gyermekek egyéni és közösségi nevelése, önálló életre történő felkészítése,

-

az egészséges egyéni és társadalmi értékrend kialakítása,

-

az öngondoskodás és másokról gondoskodás igényének kifejlesztése.

A család más, fontos funkciói
-

A kommunikáció kialakítása, fejlesztése,
A közös élmények átélése,
Családi ünnepek, rítusok kialakítása, a család történetének időtlenné tétele,
A generációs kapcsolatok ápolása:
– a ráncos öregember szépségét először a nagyszülőkön keresztül tapasztaljuk meg,
A család élet- és munkaközösség,
A család a konfliktusok megoldásának tanulási helyszíne – a családi konfliktusokra
legtöbbször van megoldás,
Szerepeink elsajátításának helye,
Értékrendünk kialakulásának, illetve a
Családi életre nevelés helyszíne.

A gyermek a családban

A gyermek kettős ajándék
Az Úr ajándéka személyes életünknek, házasságunknak.
A mi ajándékunk felnőtté válva az Úrnak.

Lásd úgy a gyermekeidet,
ahogyan Isten látja őket!


„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse, jutalom.”



A gyermek:


NEM teher, NEM nyűg, NEM akadály,



NEM minden,



NEM a társunk, még akkor sem, ha magányosak vagyunk,



NEM eszköz:


el nem ért álmaink megvalósításában



a boldogságunkhoz



konfliktusaink megoldásában



szeretet-szükségleteink betöltésében.

Zsolt 127,3

Mi a célja a családon belüli
feladatoknak?


Önálló, kompetens, saját életét vezetni képes, szilárd keresztény
értékrenddel rendelkező, felelősségteljes felnőttek nevelése.



A CÉLHOZ VEZETŐ ÚT:



Gyermekeink korának, képességeinek, személyiségének megfelelő feladatok biztosítása:


a felelősségvállalás,



a tudatosság,



az alkotás öröme,



a sikerélmény,



az értékteremtés,



a kötelességtudat,



az egyéni szerepvállalás,



az önállóság,



a megfelelés érzésének kialakítása érdekében.

Mit jelent a nagycsaládos lét
szülőként? (-)


A párkapcsolat, házasság kezdeti dimenzióinak változását,



Időleges elfordulást önmagunktól, a társunktól,



Lemondást az önös célok és érzések kizárólagosságáról,



Új, legfőképp szülő szerepeink felvételét, megismerését, átalakulását,



Az idő folyamatos nyomásának érzékelését,



Értékrendünk, emberi szemléletünk első helyeinek változását,



A munka, házimunka, szabadidő kategóriáinak átértékelését,



A nappal és az éjszaka egyensúlyának megbomlását,



A csönd és a zaj, a rend és a káosz harcának megismerését,



A társadalom tagjainak és intézményeinek sajátos érzékelését, viszonyulásuk
megtapasztalását,



Számtalan egyéni kudarc újraélését.

Mit jelent a nagycsaládos lét szülőként? (+)


A házasság semmivel sem pótolható, örök kötelékének örömét.



Önmagunk jobb megismerését, társunkkal szőtt közös céljaink beteljesülését.



Az élet sajátos egyéni és közösségi örömeinek megtapasztalását.



A bölcsesség másként meg nem szerezhető kincsét.



Az élet lényeges és lényegtelen dolgainak megkülönböztető képességét.



Az új életek ajándékának megtapasztalását, visszaszolgáltatásuk nemes feladatának
örömét.



A kiterjedt emberi szeretetkapcsolatok pótolhatatlan örömét.



Az állandó közösségben lét örömét.



A szeretet és a javak folyamatos megosztásának örömét.



A kreativitásban, rugalmasságban, életképességben megszerzett jártasságot.



A generációkon keresztül továbbadott értékek beérett gyümölcseit.



A nemzedékről nemzedékre gyarapodás, sokasodás áldását.



Isten páratlan szeretetének, meghívotti szolgálatának kegyelmi megtapasztalását az
ÉLET teremtő erejében.



1Kor



13,11 Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy
gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. de mikor férfivá
nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.



14,20 Testvérek, gondolkodástokban ne legyetek olyanok, mint a gyermek. Csak a
gonoszságot illetően legyetek kisdedek, gondolkodástokban azonban felnőttek.



Mt



181Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és
megkérdezték tőle: „Ki a legnagyobb a mennyek országában?” 2Odahívott egy
gyereket, közéjük állította, 3s azt mondta: „Bizony mondom nektek, ha nem
változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a
mennyek országába.

