„ A GYERMEK AZ ÚR AJÁNDÉKA ”
Május első vasárnapján az ÉDESANYÁKAT ünnepeljük. Ebben az évben az
5. osztály szervezte a műsort a művelődési házban., ahol is az ÉDESANYÁKAT,
NAGYMAMÁKAT köszöntötte.
Néhány gondolat az előadáson elhangzótakból:
Isten szeretete megmutatkozik az anyai szeretetben
AZ ÉDESANYA karjaiban boldogan szopik az újszülött kisbabája. Milyen szép kép ez a
gyöngédségről és a szeretetről.
„Amikor először magamhoz öleltem a kisbabámat, kimondhatatlanul nagy szeretetet és
felelősséget éreztem iránta” – mondja egy anyuka,
Az anyaság nagyon fontos szerep, és az Úr sok asszonyt megáld vele. Azt olvassuk, hogy a
hívő édesanya szeresse a gyermekeit (mégpedig részben azért, hogy ne érje gyalázat megváltó
Urát, akinek a nevét viseli.
A gyermek az Úr ajándéka.
ISTEN IGÉJE TÖBB DOLGOT IS MOND A KERESZTYÉN ANYÁKNAK:
Elérhetőség — reggel, délben és este
Részvétel — közös cselekvés, közös beszélgetés, közös gondolkodás, és az élet közös
feldolgozása
Tanítás — a Szentírást és a bibliai világnézetet
Nevelés — készségfejlesztés és az erősségek és kegyelmi ajándékok felfedezése
Fegyelmezés — az Úr félelmének megtanítása, szeretetteljes, de határozott, folyamatos
határkijelölés
Táplálás — állandó verbális támogató környezetről, szabadságról, elfogadásról,
gyöngédségről, feltétel nélküli szeretetről való gondoskodás
Becsületes példaadás — a tanítottak megélése, olyan példa bemutatása, amelyből egy
gyermek fogalmat alkothat az Istennek tetsző életről

A Biblia nem állít olyat, hogy minden asszonynak kötelessége anyának lennie. Ugyanakkor
azt állítja, hogy akit az Úr megáld anyasággal, annak ezt a felelősséget nagyon komolyan
kell vennie.
Az anya nagyon fontos szerepet játszik gyermekei életében. Az anyaság nem valami
kellemetlen napszámosság. Ahogy egy anya a várandósság idején a szíve alatt hordja
gyermekét, vagy, ahogy csecsemőként táplálja és gondját viseli, éppen úgy az anyák szerepe
később is — akár kamasz-, tizenéves-, vagy felnőtt korban is — nagyon fontos gyermekeik
életében.
Az anyaszerepnek változnia, fejlődnie kell, de az általuk nyújtott szeretetnek,
gondviselésnek és bátorításnak soha nem szabad megszűnnie.
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