
Yönöczki Fábián

A KISDEDEK VALLÁSOS NEVELÉSE
A legtöbb szülő nem gondol arra, hogy gyermekeinek már az

iskolábajárás előtt, 1-6 éves ikorában is, keH vallásos nevelést ad
ni, Pedig az ebben a korban élő gyermeknek lelki és vallásos gnn
dozása, amely szinte kizárólag la szülők lelkiismeretét terheli,
életbevágó fontosságú, Gyakran épplen ennek aJ vadlásos nevelés
nek elmulasztása a legfőbb oka annak, haagyermeikben később

nem tud igazi, ssilárd meggyőződéssé érni a vallásosság',
A kisded-kor (1-7 érv) a modern fizdológusok és Iélekbúvá

rok szer-int az első igazi nagy nevelési ko~szaka gyermek életé
ben, Nemcsak fizikaHag fejlődik óriásit ebben a korban, hanem
aszerint, amint megtanul beszélni és járni, egyre több és több
pszichológiai elem jut nála napvilágra. A gyermek életében la
döntő lökések hat és négy éves kora előtt niennek végbe, e kor
után megszűnik a gyermek hajlíthatósága. A gvermeki jellem ki
formálásának munkája lakkorra már befedeződik, mire a gyermek
átlépi az iskola küszöbét, Ez nem azt jelenti, hogy jellermén az
elkövetkező évek során nem lehet neveléssel változtatni, de két
ségtelen. hogy az első hat év hiányos vagy helytelen nevelésé
ben kell keresnünk az okot, ha a gyermek későbbi életében kény
telen botlásait siratni. Szinte jóvátehetetlen az la hézag' és, Ül',
amit a vallásos nevelés és élet hiánya hoz, létre ezekben az évek
ben. Mennyi nehézséggel ken küszködrrie a hitoktatónak az olyan
gyermekek tanításában, akik semmi vagy csak kevés vallásos
nevelést kaptak a családi otthonban az iskolábajárás előtt I Mi.,.
vel ugyanis ezeknek a gyermekeknek a keresztségben nye,rt ter
mészetfölötti hitét nem táplálta semmi, nem lehet azon csodál
kozni, hogy elsorvadt bennük a természetfölötti élet orgarrizmnsa,
A gyermeket ezen idő alatt csak természetes szempontok vezet
ték cselekedeteiben: értelmének,érzékein>ek, akaratának követe
lései, ezért, arnikor- hét éves korában 'a hitoktató ki akarja nyitni
lelkét az isteni igazságok befogadására és meg akarja értetni
vele teremtményi függrését Istentől, továbbá rá akarja vezetni
az 'ddozatos szerétet gvakordásáa-a, meglepődve veszi észre, hog)'
fá dozása sikertelen

Nem lehet eléggé' a lelkükre ikötllia szülőknek, ho.gy a há
zasságban vállalt í'eladatuk nemcsak a ,gyermek életrehozására,
hanem az életrenevelésre is vonatkozik; nemcsak a teetükröl, ha
nem lelkük egészséges fejlődéséről, táplálásáról, vallásos nevelé
sükről is tartoznak g'őndoekodni.

Vannak szülők, akik ,a modern lélektani vizsgálatoki eredmé
nyeit magukévá 'téve, nem tagadják, hog'y vallásos nevelés szem
pontjából a kisdedkor fontos, sőt egyik Iegdöntőbb időszaka JEl
t;Yermek 'életének,' sokan azonban iazt gondolják közülük, hogy
ez a lelki, vallásos gondozás. kizárólag nevelés és nem oktatás,
tanítás, A nevelés és tanítás között kűlönbség van: a nevelés a
gyermek lelkének alakítása, formálása, a tanítás pedig ismeret
közlés, oktatás. A nevelő szobrász, aki a többé-kevésbbé alakta
lan és elnagyolt márvány- va;gygránittömböt formálja ki, tehát
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nem ad újat, hanema gyerme'k lelkében! már meglevő tulajdon
ságokat formál ki. A tanító ellenben inkább festő, aki az üreg.
vászonra rakja fel a színeket, vagyis a gyermek üres lelkébe he
lyezi. beh~ az igazságok ismeretét. Nem lehet azonban igazi val
lásos nevelés az, amely me,g van fosztva az iga~sággerincétől,

amely minden nevelésnek alapja. Csak az igazság és elsősorban,
a kinyilatkostatott igazság az, ame,ly a kegyelem. 8e,gítségéve1 fel
tudja virágoztatni és lendületbe tudja hozni a hitéletet; csak en-:
nek van ereje ahhoz hogy táplálni és fejleszteni tudja a hitet,
A vallásos nevelést tehát ,a, hit gránitsúkláira, a diogmák saílárd.:
alapjaira kell állítani. A kisdedkor vallásos nevelése is csak ak
kor lesz gyümölcsöző, ha ismereteken alapul. Sajnos. sok kato
Iíkus családhanakkora la hitbeli járatl,anság, hogy ezt az alap
vető,elemi vallásoktatást sem tudják elvégesni, ezért a lelkipász
torkodó papság- vállára nehezedik a feladat, hogy vallásos lég
kört és környezetet teremtsen a gye,rmek részére.

Vizsgáljuk meg, milven igazságokat keH átadni a szülőnek

hítrendszerünk gazdag tárházából a kisdedkorban levő gyermek
nek; mi az a lelki táplálék, amit a gyermek ebben a korban meg'
tud emészteni?

A gyermeknek ebben a korban egyetlen és kizárólagos eledele
a Biblia, ennek egyszerűségükben is megható és lelket megrázó
történetei. F'éaelon írja a gyermekneve1ésről szólő egyik tanul
mányában, hogy az édesanya igazi anyai hivatását akkor gyako
-rolja, ha gyermekeinek nemcsak emlékezetét, hanem' szívét is
megtölti a Biblia szép történeteivel. Valóban, a gyermek első ké
peskönyvének és első olvasókönyvének a Bibliának: az Úr Jézus
életének és az apostolok tetteinek kell lennie. A vallásos nevelés
nek kisdedkorban ennél tovább nem is kell kiterjednie. de ez
feltétlenül szükséges, Meg kell sejtenie Isten létezését, mielőtt az:
iskolában feleletet kapna arra: ki az Isten. Ismernie kell Krisz
tnst: az ő jóságát, áldozatkészaégét, szeretetét, mielőtt 'az isko
lában bevezetnénk a megtestesülés titkának szentélyébe, Osak
így, ezeknek az ismereteknek birtokában tud majd benne kíbon
taikozni aza természetfölötti éle,t,amelynek magját a keresztség
ültette a lelkébe.

, Ezt az oktatást természetesen nem a katekizmus alapján kell
végezni. Ez nem alkalmas eszköz ebben a korban. hanem az üd
vözíwalakját egyszeru elbeszélés formájában állítjuk a gyer
mek lelki szeme elé, beszélünk neki Jézusr6l: ez maga elég< ah
hoz, hogy a kisgyermek megezeresse az isteni Mestert, még mi
előtt pedagógiai módszerekkel hozzáfognánk a tervszerű, igazi val
lásoktatás munkájához. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy
az evangélium történet, tehát nem olvasni kell, hanem el kell be
szélni eleven színekkel és erőteljes dinamizmussal. A gyermek,
ha éppen muszáj, elszenvedi az olvasást, de a történet legjobban
elbeszélve köti le a figyelmét. A tények ssínes, de, valódi elbessé
Iése hozzásegít bennünket ahhoz, hogy nyitott kapukon át beha
tolhessunk ,a gyermek lelkének világába. Zárt kapukra találnánk,
ha itéletalkotás és mégértetés révén akarnánk beférkőzni a gyer
meki lélek birodalmába. Még nincsen foguk, nem tudnak beleha
rapni az erőteljes házi kenvérbe. Mint egészen pici babáknak w-



jet és pépet kell adni. Elméleti fejtegetések élvezésére képtelenek,
viszont az üdvözítő személye és élettörténete kitűnő lelki táplá
lék számukra: ez érdekli őket. Jézus Krlsstua-személvén keresz
tül fel tudnak emelkedni a meanvei Atya trónusádg, ezen keresz
.tül némi fogalmat tudnak alkotni Istenről: az ő mindenhatósá
gáról, irántunk való végtelen szeretetéről.

Jézus életének tényei kegyelmet sugároznak bele a gyermeki
lélekbe. Nincsen alkalmasabb talaja természetfölötti kegyelem
működésére ,a gyermeki léleknél, hiszen a gye,rmekben sem er
kölcsi, sem értelmi akadály nem áll útjáhana kegyelem befoga
dásánakí és nem köti semmi sem béklyóba a kegyelemmel a lé
lekbe öntött hitet. Emiatt erek a kisgyermekek ösztönös Ielki von
zódással kívánkoznak az Úr J ésus felé, Azok. akiknek vállára
nehezedik a kisdedek vallásos tanításának óriási felelőssége ak
názzák ki a gyermeknek ezt as ösztönös érdeklédési vágyát és
adjanak elevenJendületetannak a bensőséges vonzalomnak, amely
ösztönszerűen sodorja őket az Úr Jézus felé. .AJ kisdedeket nem
valaminő elvont fogalmakra felépített mennvország, hanem az Úr
Jé2us felé kell vezetni. Jézushozz,a meg' a mennvország öröm
hírét és Ömaga az, aki megismertet nemcsak a mennyei boldog
-ság örömeivel. hanem Isten rejtett életének legszentebb titkaival
is. Helytelen lenne katekizmus-oktatással gyötörni a gyermeket
ebben a korban, még ha a kisgyermek értelmi fejle,ttségének meg
felelő stílusban történnék is; még helytelenebb lenne. ha felnőt
tek részére kidolgozott szdntézdst nyujtanánk neki; ebben a kor
ban egyetlen táplálék van, amelyet igazán tud élvezni: a Biblia,
a történetek története. Rajzoljuk le! előttük eleven seinekkel fo- .
'kozatosan kibővítve Jézus legszentebb alakját és ongedjük őke,t

egyre jobban "hozzámenni".
A bibliai történetekkel kapcsolatosan mire irányítsuk figyel

1'1+ és hogyan adjuk elő neki, amit lelkébe akarunk vésni?
1. Miről beszéljünk az 1-3 éves kisdednek?
a) Az első és! legfontosabb, hogy szerotetet és tiszteletet éh

resszűnk föl benne a jó Isten iránt és éI~ezte'ssÜ!k meg' vele egy
f'ölöttünk álló Lénynek létezését. Erre mód van már akkor, ami
kor a gyermek ajkán megjelenő első mcsoly jelzi az anyának,
hogy a kisbaba átlépte aszigoI'Úan vett vegetatív élet küszöbét.
Elérkezett a nagy pillanat, hogy kisgyermeke lelkét szeretetre és
tiszteletre hangolja a jó Istennel szemben. Vigyáznia keH azonban
az édesanyának, hogy ne tévedéssel, vagy ami még ennél is rosz
szabb, hazugsággal kezdje meg a kisbaba vablásoktatását.

. Nem fontos az, hogy képet maitassunk a kisbabának, sokkal
'lényegesebb ennél, hogy édesanvja külső és belső hitbeli maga
tartása 'beszéljen neki a jó Isten léteséséről. A gyermek csöpp kis
eszével anélkül, hogy szemét valami érzéki tárgyra füglgesztené,
megérti jól, ha édesanyja mondja neki: jó Isten, főképen, ha e
szót mindig a tisztelet és imádás mély' érzésével és komoly val
lásos magatartással ej,ti ki. A kisbaba kezdetben nem érti ennek
a tiszteletnek okát, de az anya viselkedése megérteti és áthatja a
lelkét. Az anya külső magatartása, hangjának tónusa csodálatos
módon működik közre abban, hogy megszülessék a kisded-lélek
ben Isten eszméje, az ő jóságának és nagyságának fogalmi képe.
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Az anya magatartása szdlli 'az igaz,i vallásosságot, az Isten iránti
szerétet az anva seivébő! szivárog- át a~' ártatlan gyermekssívbe.
Ezek az első vallasos behatások természetüknél fogva, de IlL ke
gyelem titokzatos működésétől is erősítve kitörölhetetlen nyomot
hagynak a gyermeklélek tudatalatti rétegeiben. Addig. amíg. a
kisbaba beszélni nem tud, .az, édesanyának ezzel a vallásos, maga
tartással kell tanítania gyermekét. Mikor aztán elkezdi gügyögni
a papa: és a mama nevét, mondassa vele azt is, hogy "jó Isten
vagy én Istenem" és kulesolja össze kacsóit. A gyermeknek ez
lesz az első imádsága. Később csináltatjuk vele a keresztvetést,
amikor pedig ajka beszédre nyílik, hozzámondatjwk vele ra ke
resztvetéskor mondandó szöveget: "Az Atyámak ,és Fiúnak ... "
Ezek la cselekmények látszólag Jelentéktelennek tűnnek föl, pe
dig nagyfontosságúak, mert ezekre, miutalapI'la épül föl a he
széltri tudó és néhány szót már ismételni tudó gyermek részérc
tartott katekézis.

b) Secretetet és tiszteletet kell beleojtanunk a kisr'fJ(/ le'kébe
Jézus iránt. '

Jézus nevét éppoly vallásos komolysággal kell az anYCA .ak ki
ejtenie, mírrt az Istenét. Bármilyen bájos és kedves vagy néha
talán ügyetlen a magatartása ebbena korban, kimosolyogu i nem
szabad, hogy ne tartsa ezeket a komoly dolgokat játéknak

P. Emmanuel, kármelita aty.a., hogy Jézust megismertesse a
kisbabákkal, érdekes módssert alkalmazott. Kiválasztott há
rom igazán szép, ízléses és e,léggé nagyformájú Jézus-képet.
Az egyik Jézust kisgyermekként ábrázolja a Szűzanya térdén.
a másika keresztfán, ,a, harmadik a sírból dicsőségesen fel
támadott Üdvözítőt jeleníti meg. Miután előtte már megtaní
totta a gyermeket. hogyan kell a kezét összetennie, megmu
tatta neki a szenrképeket ős kimondatta vele Jézus nevét.

Ezek az első lépések Jézus megismerése felé: ez az első ősz
szetalálkozásaa kisgyermeknek ,a meg'testesülés, a szenvedés
és 'a feltámadás titkával. Ugy.anígy lehet meg'iemeetetni vele
Szűz Máriát is. A három kép közül,amelye-t bemutatunk ne
ki, az egyik a Szeplőtelen Szűzet ábrázolja, a másik Szűz

Máriát úgy rnutatja be, mint Isten Anyját karján az isteni
Kisdeddel, végül a harmadikon ott látja Szűz Máriát a menv
nveí megdicsőülés fényében aranykoronával a homlokán,

N em lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a bemutatott képek
nek tökéletesen szépeknek kell lenniök, külőnben nem hasz
nálnak, hanem inkább ártanak. Ha képek nincsenek, Jézus és
:M:ária megismeréséhez az, anya szdvén keresztül ve~t az út: a
megszerettetésnek 'az, édesanya tekintete és hangja less az esz
köze. Az édesanya szívével, hangjával, tekintetével szinte kor
látlan mindenhatósággal tud uralkodni gyermeke lelkén. Csak
,aza fő, hogy a kisbabát tekintse Isten :ajáll'diékának. akit,
mint drágagyöngyöt rábízott az Isten, hogy nemessé, és szép
pé csiszolja ki.

c) Az első vallásoktatásnak vaz, édesanya seívéből :a kisbaba
lelkébe öntött vallásos érz,ülete'Rzalapja. IDzt kell teljessé ten
nieazanYánaJk azzal, hogy gyermekével együtt. mihelyt tehetsé-
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(jes, tem.plom.lálogaláslvégez. A templomlátogatásnál nyert él
;nény különösen mélvreható lehet. Elgondolhatjuk, mekkora ha
tással van a kisbaba lelkére a csend, amelvet, először lépve át a
templom küszöbét, az Isten házában tapasztal. Mennyire emléke
zetében marad édesanyja halkan kiejtett szavai nyomán, hogy
.Iézus van otta szentségházhan, mennvire feledhetetlen lesz -7{'

mára az első térdhajtás. Az ügyes édesanya sok elfoglal'ts~.",.. el
lenére is tud időt íulálni arra, hogy elvégezze a kisbabával ezeket
az első templornlátogutásokat, Nem helyes, a vallásos nevelésnek
egyenesen kárára van, ha a gyermeiket templomi szertartások ide
jén, vagy olyankor vozoti .» templomba : amikor ott énekelnek, a
mozgás, tevékenység ugyanis kiabálásra, nevetésre" gesztikulálás
ra indítja. A mozgalruasság megakadályozza, hogy lelkét megra
gadja a hely szentségének és megszenteltségének áhítata. Minden
esetre az édesanya szent feladata legyen, hogy úgy oltsa bele a
kisbaba lelkébe Isten í'ogalmát, hogy megéreztesse vele egvszers
mind titokzatos fölsoÓgúuek szentsézót is. Ne úgy állítsa szeme
dé Istent m int rémet,a1kitől félni ken, hanem mint a kimondiha
tatlan jóság For-rását, aki megérdemli .szeretetűnket,de méltó oda
adó tiszteletünkre is.

Ez egyszerű formája a hitoktatásnak, az édesanyától azon
han, aki komolyan és teljesen meg' akarja valósítani al házasság
szentségébeu kapott papi hatalmát: gvermeke lelkének gondozá
sát, rendíthetetlen hitet, szakadatlan éberséget és megnemszűnő.
lankadatlan állhatatosságet kíván gyermeke életének e korsza
kában, az el:ső három év alatt. Az,t vethetné valaki ellen, hogy
az említett dolgok gyerekségek, Igaz" hogy gyerekségek, hiszen
nem felnőttekről, hanem kisbabákról van szó, ezek a gyereksé
gek azonban eltör-ölhetetlen nyomot hagynak a gyermek lelkéneik
tudatalatti világában és alapul ssolgálnak, hogya későbbi val
Iásoktatás épületét sikeresebben tudjuk erre ráépiteni.

2. Mire oldassulc a 4-6 é1)e.~ gyerm.eket?

Az első három évben a kisded édesanyjának áhítatos maga
tartásából elsajátíthattaaz,t a helyes viselkedést, arnelvet Isten
nel és Jézussal szembon keH tanúaitaniu, A következő három év
ben (4--6 év) az lesz a célja a vallásos nevelésünknek; hogy a
gyermek II biblia történeteinek elbeszélése révén meg-ismerje: ki
az Isten, kicsoda ,Jézus Krisztus, kicsoda Mária ~ Végigve,ze,tjük
a teremtés, a bűnbeesés. a megváltás és J ézus életéne.kt főbb ese
ményein, de minrlezeket fokozatosan haladó terv szerint kell eléje
tárnunk it gyermeknek és mindig értelmi fejlettségének megfe-
lelő módon, '

A 4 éves gyermek részére a következöket lehetne felvenni
az oktatás anyagául: teremtés, JéZUSi születése, Jézus N ázáret
ben, Jézus megáldja a gyermekeket, ,a 'keresz.trefeszítés, fettá
madás, mennybemenetel.

Az 5 évesnek. a bűnbeesés, II büntetés, angval.i üzenet, me
nekülés Egyiptomba, a kánai csoda, Lázár feltámasetása.

A 6 évesnek : a vízözön, Izsák Ieláldozása, J ózsef eladása,
József a fáraó udvarában, Mózes megmenekülése, a vízbetulla-
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dástól, Mózes a Sinai hegyen, Jézus a templomhan tanit, Jé
zus megkeresztelkedése, a csodálato!'> halfogás, 6 csodálatos
kenyérszaporítás, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, Jézus el
ítéltetése, Pünkösd.

Az elgondolás szerint a második évben újra át keM venni
az első év eibeszéléseit, a harmadik évben pedig 'az első és a
második év anyagát is, de némi kiegészítéssel.

Haazta-karjuk, hogy a kisdedekkel való foglalkozásunk ered
rnényes legyen, nem eJég 'a fentvázOil,t egyszerű tervet követve
pusztán: elbeszélnünk a bibliai történeteket, hanem fe,l ikell hasz
nálnunk a tapasztalati pszichológ-ia áLtal jóváhagyott minden
módszert, amely segíti behatolni laz Igazságot a gyermek lelkébe.
Olyan módszert keN alkalmaznunk, arnely nem a gyermek értél
méhez szól, hanem érzékeit fogl,alkoztatja. Ar. érzékeltető mód
szer a legeredményesebb. Ez ugyanazon az alapebven nyugszik,
mint a gye,rmekkertek módseerei, amelyek a gyermek aktlvitását
a legkülönféléhb játékokban vezetik le. Sokan nem értik meg en
neksr.ükségességét. Pedig, ha ,a profán tanulmányok elsadátítá
sához B'roebel, Decroly. Montessori módszereit elengedhetetlennek
tartják, vallásoktatásunk sem állhat egyszerű, monoton elbeszélé
sekből szemléltető képek nélkül. Sőt, ha el akarjuk kerülni azt a
végzetes hibáit, hogy vallásoktatásunkat ingatag bessédzuhatagg'á
fokozzuk le, amely inkább elkábítda, mint meg-ragadja a gyermek
lelkét, az, elbeszélés eredményessétételéhee éppoly gazdag szem
léltető anyagra van szükség, mint amit iskolábajárás előtt az óvo
dában használnak (mozg'atható oszinpad, nagy sremélyiségek ké
pei, türelemjáték, építőkockák, társasjátékok stb.). Itt lényeges a
hatásos technikai megoldás is, hogy a gyermekben megrögződ>
hessenek a hatások és állandóan ösztönöszék a gyermeket arra,
hogy mennél többször visszatét-ien hozzájuk, A kisded nem tud
j·a magáévá tenni azt, amit mondunk neki, ha nem kap semmi
féle érzéki támasztékot és segítséget. A kisbabák eredményes val
lásoktatásánakelengedhete.t1en feltétele, tehát, hogy minden, az' ő
lelki világának megfelelő szemléltető vanvagot igénybe vegyünk.
A csak érzéki benyomásokra reagáló kisded-korban szinte egyedül
a szemléltető eszközökön keresztül nyílik meg az úta gyermek
lelkéhez: nem annyira azt figyeli,amit mondunk neki, hanem
amit láttatunk, mondatunk vagy csináitatunk vele. Két dologra
azonban nagyon kell vigyáznunk: az egyik az, hogy a szemléltető

képek! és e,szkÖ'zö!k igazhívő lelkületet sugározzanak és egyházias
szellemtől legyenek áthatva; a másik pedig, hogy "amit mondunk,
teljes összhangban legyen azzal, amit az, Igénybevett szemlélteiő

kép ábrázol. A kisgyermek a legkisebb edtérésre is felfigyel és
gyakran tapasztalhatjuk, milven hamar felfedooi, ha hibázunk.
Amit a kisbaba a szemével lát, olyan nagy vonzóerőt gyakorol
11á~ annyira megragadja a lelkét, ho<gy, ha az elbeszélés nem vág
össze azzal,amit lát, elveszti nála az Igazság jellegét és hitelét.
nem hisz benne. Az oktatás a következőképen folY'hatik le: elő
ször bemuta,tjuka gyermeknek a képet. Ennek a bemutatásnak
egészen addig kell tartania, amíg ki nem. elégítette a kíváncsi
ságát és ki nem merül a kérdezésekben. Ekkor elkezdjük az e1-



bessélést, Akö~ben míg beszélünk, odatesszük a gyel'lJllek elé azo
kat a személyeket, akikkel most meg akarjuk barátkoztatní. Ez
a tett, mivel váratlanul. éri a gyermeket. mélv reakciót vált ki
a gyermeknél és így kb. tíz percig ébren tudjuk tartani a figyel
mét, Beszédünket befejezve aztán kérde,zgetjük a gye'rmeket, nem
azért, hogy ellenörízzük, meg'[egyeste-e, amiket mondtunk neki,
hanem azért, hogy vegye ajkára azt, amit látott-vagy hallott.
H3I ily módon végezzük el ezt az alapvető vallásoktatást, beszé
dünk. a bemutatott kép és a kérdesés a legtisztább hatásokat tud
ja létrehozni la gyermek Ielkében, Ha a teremtésről beszélünk, ily
módon meg tudjuk sejtetni vele Isten mindenhatóságát és jósá
gát. A bűnbeesés elmondása nyomán elébe rajzolódik Istennek.
mint szuverén Törvényhozónak a képe, a büntetés, elbeszélése nyo
mán pedig érzékeny lelke megsedbi-a bűn súlyosságát.

A kisdedek vallásoktatásának ez ,a lényeges feladata: ízelítő!
adni az igazság'ból, Mikori a gyermek még a bemutatott kép ál
tal lelkében előidézett hatás igésetében áll, működésbe hozni a
kis gyerek-ember elgész terméazetfölötti organizmusátr felkelteni
benne a hit. remény és a szerétet érzéseit. hogy lassanként szinte
beleídegzödjenek vérébe és húsába a keresztény élet alapvető ma
gatartásai és mintegy "keresztény reflexekké" izmosodjanak ben
ne. Az oktatás után vigváznunk kell, hogy tárgyunktól idegen
hatás el ne mossa a beszélgetésben nyert tiszta benyomások nyo
mát, Ilyenkor el lehet vinni egy kicsit őket sétálni (sétádás köz
ben jobban rö.gződneka gondolatok), vagy lehet énekelni velük
(az énekben művészi formában nyer kifejezést a gondolat). Ilyen
erőfeszítéseket téve joggal bízhatunk abban, hogy oktatásunknak
lesz kézzelfogható eredménye, valamí megmarad belőle ,a gyer
mek lelkében, valamí mag, amely kedvező talajon és kedvező lég
körben csodálatos virágzásnak indulhat. Ha ennyit teszünk, meg
nyugodhatunk. hogy meetettükvemire isteni parancsnál fOgTa
kötelesve vagyunk: .,Engedjétek hozzám jönni 'a kisdedeket",


