HITTANOKTATÁS PLUSSZ:

Miért még?

Kedves Szülők! A Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség lelkipásztoraként szeretettel köszöntöm Önt
családjával együtt, sikeres tanévet kívánok! Sajnos, nincs módomban személyesen bemutatkozni, ezért kérem,
szánjon időt levelem elolvasására.
Lelkipásztori tapasztalatomból írom le a következő két családi esetet.
 Az egyik család öt gyermeket nevel, bámulatosan egyensúlyozva a pénz és idő keretei között.
- Jó lenne a gyermekeket megkeresztelni… mindig ott volt a mellékgondolat. Az idő telt. Egyik gyermek
kamaszkorában rossz útra fordult. Lopás, iskolakerülés, verekedés, rendőrségi ügyek. Már nincs az
országban, szülei reszketnek érte, milyen hír fog jönni róla? Közben megszületett az ötödik gyermek,
koraszülötten, kétes kilátásokkal. Isten megsegítette, mára egészséges iskolás. Nem volt kérdés, legyen –e
megkeresztelve, járjon-e hittanra, ahol útmutatást is kap az életre, s a szülők tiszteletét tanulja, a „muter”,
„fater” helyett.
 Az idősödő szegedi házaspár egyetlen gyermeket nevelt fel, mindent megadtak neki, amit csak tudtak. Két
versenyképes diploma megszerzésében segítették, lakást dolgoztak össze számára, hogy legyen hol
elkezdenie az életét, ne járjon úgy, mint ők, akik albérletben kezdték. A lány ’pesti’ lett, megismerkedett a
Scientologiai Egyház tanaival, (álegyház), ami teljesen bekebelezte, átmosta az agyát, hatása alatt tartja:
szerintük felesleges hazánkban a magánvagyon, lakás is. Ezért az immáron két gyermekes asszony férjével
együtt eladta a budapesti agglomerációban levő házát, a vagyonát ennek az álegyháznak „adományozta”, s
albérletbe! költözött. Az unokák szintén scientológus hatás alatt nőnek fel, megtagadva a nagyszülőket. Az
idős házaspár feleség tagja idegösszeomlást kapott. S nagyon sajnálják, hogy annak idején nem biztosítottak
a gyermek számára valamilyen biztos útmutatást az élethez, konkrétan, nem vallásos nevelést kapott a
gyerek. Sajnálják, hogy csak a tanulmányi előmenetelével foglalkoztak, a lelkével nem. Továbbá nagyon
sajnálják, hogy csak egy gyermeket vállaltak. Jó lenne most egy másik gyermek, akiben vigaszt
találhatnának, ha e miatt az egy miatt csak idegességük van.
Kedves Olvasó! Gyakran találkozom bűntudattal kínlódó emberekkel, akik nagyon bánják, hogy a gyermekeik
lelkével nem törődtek annak idején, mikor lehetőségük lett volna rá. Mást tartottak fontosnak. Ezek alapján
írhatom, hogy az a gyermek, aki nem járt hittanra, valamiből kimaradt. Tévedés, hogy a hittan élhetetlenségre
nevel! Sőt: Isten, s a szülők tiszteletére. Kedves Olvasó! Gondoljon a fenti, valódi kortárs történetekre, s
mérlegeljen gyermekeivel, unokáival kapcsolatosan.
Szeretettel várjuk református hittanoktatásra gyermekeiket, unokáikat, ahol a gyermekek fejlettségi szintjének
megfelelő játékos, vidám formában tanulhatnak pedagógiai szakember segítségével. Érdeklődjön a következő
számon: +36-30/405-8160

TUDÁS, ÖRÖKSÉG, HAGYOMÁNY

REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS

Szeretettel várjuk gyermekeit szeptembertől a református hit-és erkölcstan
órákon! A gyermekek életkoruknak megfelelő, vidám hangulatban tanulnak!
Nagy örökséget kaptunk!
Várjuk az érdeklődő, meg nem keresztelt gyermekeket is.
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