
11

A S Z O L G A L A T  U T J Á N
Nemes hegyi Zoltán

Gyermekbarát gyülekezet -  missziós 
gyülekezet

Már ez a cím is sokat mond azok számára, akik a 
gyülekezetben élnek, akiknek fontos a gyermek és a misz- 
szió, és ezt egymástól nem függetlenül látják, hanem úgy, 
hogy ez a kettő közel kerül egymáshoz, és egymás nélkül 
nem is léteznek igazán.

Nem állíthatom, hogy ebben a témakörben mindent 
elmondok, hanem igazából csak bevezetni szeretném azt, 
amit majd beszélgetés formájában tovább vihetnénk. Kü
lönbözik előadásom a megszokott formától abból a szem
pontból, hogy egy álomról szeretnék beszélni. De igei 
módon, úgy ahogy az ige mondja: az illető mondja meg, 
hogy csak álmodtam, és akkor minden rendben van, nem 
tévesztjük össze a valósággal. Egy olyan álomról szeretnék 
szólni, amit tulajdonképpen éberen álmodom, amit folya
matosan látok magam előtt: a gyermekbarát gyülekezet. 
Ez pillanatnyilag számomra egy álom. De nagyon sok 
részlete megvalósult már, teljességével azonban ebben a 
formában még álom. De vannak álmok, amelyek teljesül
nek. Régóta él szívemben a vágy, hogy gyülekezeteinkben 
megvalósuljon a gyermekbarát Jézus kívánsága. Amit talán 
könyv nélkül is tud mindenki idézni: ,.Engedjétek hozzám 
jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket. mert ilye
neké az Istennek országa "(Mk 10:14). Ezt az igét gyakran 
olvassuk föl gyermekbemutatáskor, de nem csak akkor 
aktuális, hanem előtte is, utána is, mindig. Hogy mit jelent 
gyermekbemutatás előtt? Ehhez jáml egy elgondolkodtató 
kérdés: vajon minden hívő családban engedik-e megszü
letni a gyermeket? Ez külön téma lenne, tehát teljes mély
ségébe nem tudok belemenni, de ennek fényében is lás
suk az idézett igeverset: bevonják-e Istent a családterve
zésbe? Hogyan reagál a gyülekezet a gyermekvállalásra?

Erre néhány példát szeretnék elmondani, ami nem 
álom, hanem valóság, bár lehet, hogy olykor szomorú va
lóság. Ez volt az egyik reakció egy bizonyos gyülekezet
ben, amikor megszületett a lelkipásztor hatodik gyermeke: 
„Könnyű neki, nem ő tartja el" -  mondta olyan valaki, aki 
semmit nem tett az eltartásért, ha még azok közül mondta 
volna valaki, aki természetben is hordta az anyagi terhe
ket.

Egy másik példa: Egyik szolgatársamnak, amikor a 
második gyermeke született meg, a nőtestvérek bizal
masan félrehívták a feleségét, és nagyon tapintatosan 
megsúgták neki, hogy nem szükséges, hogy minden 
gyermek megszülessen, egy kicsit föl akarták világosíta
ni. Pedig nem arról volt szó, hogy nem tudta, amit tudni 
lehet ebben a témában, tudatosan vállalták gyermekü
ket.

De hogy pozitív példát is mondjak: ámikor Balaton- 
szemesre kerültünk, már két gyermekünk volt, és humo
rosan azt mondta egy fiatal házas testvér: Zoltán, itt akinek 
két gyermeke van, kisebbségi érzete van. Jólesett ez a

hozzáállás. Valóban, míg Szemesen voltunk, meg is szüle
tett a harmadik gyermekünk (nem kisebbségi érzésből). 
Amikor Erzsébetre kerültünk, nem volt rajtunk kívül sen
kinek sem három gyermeke, de vállaltuk a negyediket is, 
és pedig nem véletlenül, hanem Istentől kértük, kaptuk 
minden gyermekünket. Hiszek tehát abban, hogy van csa
ládtervezés -  Istennel. És ha így várják a gyermeket a csa
ládban és a gyülekezetben, ez az alapja annak, hogy az a 
gyülekezet gyermekbarát gyülekezet legyen. Ha itt a csírá
jában problémák vannak, akkor nem csodálkozhatunk, 
hogy a fölépítményben olyanná válik egy gyülekezet, 
amely egyáltalán nem azt sugallja, hogy ott a gyermekeket 
az Úr Jézus által megjelölt helyen és szinten tartják és ke
zelik.

Az előbb elmondott példák inkább csak bevezetni 
akarnak témánkba, és elgondolkoztatni. Ha ébren tartjuk 
ezt a témát, és úgy viszonyulunk hozzá, minden túlzástól, 
eltekintve, akkor ez nagyon sokat fog segíteni abban, 
hogy helyesen lássuk ezt a kérdést és gyermekeinket. 
Hogy még egyértelműbb legyek ebben a vonatkozásban,
-  bár nekünk több gyermekünk van -  nem az a vélemé
nyem, hogy akinek egy vagy kettő gyermeke van, ott fel
tétlenül valami probléma van, és biztos vagyok benne, 
hogy akinek Isten egy gyermeket ad, és őt helyezi felelős
séggel a szívére, mellette még más feladatokat is fog adni. 
De mindenesetre a megjegyzéseket száműzhetnénk leg
alább a közösségünkből -  és talán ez az utolsó negatívum, 
amit még elmondok: valahol az ötödik gyermek született, 
és egy nőtestvér így fakadt ki: „Azt a férfit föl kéne akasz
tani.” Ráadásul egy oldalra testálta még emberileg is a fele
lősséget. Azt gondolom, hogy ha véletlenül csak úgy el
szólja magát az ember, tehát kiszalad belőle egy hirtelen 
hír hallatára, azért az az igaz, hogy a szív teljességéből szól 
a száj. Ha elvétve is, de vannak gyülekezeteinkben ilyen 
megnyilvánulások, ilyen gondolatok. Tapintatosabb em
berek ezeket nem mondják el, de az még nem garancia ar
ra, hogy a szívükben nincs ilyenfajta gondolkodás, ami 
majd abban fog megmutatkozni, hogy hogyan fognak vi
szonyulni a már megszületett gyermekhez.

Az álmom tehát az ebben a vonatkozásban, hogy be
vonják Istent a családtervezésbe, és így minden gyermek 
ajándék a családnak és a gyülekezetnek is. Egy kanadai 
kutató fölmérést végzen akkor, amikor a születésszabályo
zás szélesebb körben elterjedt, és -  úgymond -  kívánt 
gyermekek születtek többségükben, és arra az érdekes 
eredményre jutott, hogy miközben kívánt gyermekek szü
letnek, ez?el párhuzamosan nőtt a gyermekek bántalma
zása. Erre soha nem gondoltam volna magamtól, ha nem 
hívta volna fel rá a figyelmemet ez a kutatás. Érdekes! 
Amit tehát úgy gondolunk, hogy a mienk, mert mi akar
tunk, afölött diktatórikus hatalmat érzünk? Úgy, mint az a
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pénz, amit én szereztem, és azt csinálok vele, amit akarok? 
Nyilván szélsőséges megfogalmazás ez, de ez tükröződik, 
még akkor is, ha ezek a bántalmazások nem halálos bán
talmazások voltak, de ezt mutatják a tények, statisztikák. 
Lehet, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy ha 
nem feltétlenül akartak egy gyermeket, de Isten akarta és 
ő adta ajándéknak, vajon nem jobban megbecsüli-e az 
ember. Tudok ilyen esetről is, akik elmondták őszintén, 
hogy ők már nem akartak többet, de így lett, és vállalták. 
Lehet, hogy csak azért, mert a nőgyógyászati beavatkozást 
nem tartottak etikusnak. Akkor később ez nem eredmé
nyezett bántalmazást, nem eredményezte feltétlenül azt, 
hogy ennek a gyermeknek élete végéig éreznie kell azt, 
hogy ő nem kívánt gyermek volt. Óvodai felmérések alap
ján vizsgálták ezt a pszichológusok, és arra a 
következtetésre jutottak, hogy a nem kívánt gyermek 
problémásabb. Én úgy gondolom, ennek az előbb említett 
kutatásnak a fényében: nem biztos, hogy egy nem kívánt 
gyenneknek végig ebben a státuszban kell maradnia, élete 
végéig, különösen egy hívő közösségben el tudom kép
zelni, hogy még ebben a helyzetben is változik a gyer
mekhez való viszony. Meghatározó, hogyan viszonyul a 
szülő és a gyülekezet a gyermekhez a gyermekbemutatás 
után. Meghatározó az, hogy előtte hogyan viszonyul 
hozzá.

Álmom úgy folytatódik, hogy a bemutatás után is 
hozzák a szülők a gyermeküket rendszeresen az imaház
ba. Ahol ennek örülnek, és nem próbálják meg lebeszélni 
az anyukát egészségügyi okra hivatkozva, vagy az isten- 
tisztelet rendjét, csendjét féltve. Tudok olyan gyülekezet
ről, ahol egészségügyi okra hivatkozva volt az az alapelv, 
hogy jobb a gyermeket egy éves koráig a közösségtől tá
vol tartani, óvni a fertőzési veszélyektől. Úgy tűnt föl ez a 
vélemény, mint ami jót akar, persze kényelmesebb otthon 
maradni ebben az időben. A másik szempont: a gyüleke
zetnek a csendje, rendje csorbát szenved emiatt. Nem lesz 
olyan síri csend, mint a katolikus templomokban, de azt 
hiszem, erre nem is vágyunk.

Ahol van gyermekmegőrző, az sem problémamentes. 
Pedig azt gondolhatnánk. Az új imaházakat úgy tervezzük, 
hogy legyen gyermekmegőrző. Az üvegfalon át mindent 
látni lehet, a mikrofonon hallani, mindent lát-hall a szülő, 
nem kell otthon maradni. Nincs minden rendben ott sem, 
ha csak nem tartjuk tudatosan rendben a dolgokat. Ugyan
is a gyermekmegőrző nem szolgálhat kötelező elkülönítő- 
nek, karanténnak a kisgyermekesek részére. Sajnos van, 
ahol ezt az elvet gyakorolják: azért van, azért csináltuk, 
hogy a gyerekek legyenek ott, és a gyülekezet csendben 
végezhesse a maga tevékenységét. Mi, amikor az új ima
házba beköltöztünk, és a szép praktikus gyermekmegőr
zőt birtokba vettük, hangsúlyoztuk a gyülekezet előtt, 
hogy ez végszükség esetére készült. Az alapelvünk tehát 
az, hogy a pici babával, a csecsemővel is legyenek bent az 
istentiszteleten, mindaddig, amíg tisztába nem kell tenni a 
kicsit, vagy ha már végképp nem tudják elhallgattatni, ak
kor legyen hova kivinni az időre, amíg meg nem nyugszik 
a kicsi. De aztán jöjjön be újra. Úgy gondolom, hogy a 
gyermekmegőrzőnek tehát ez a feladata, nem pedig az, 
hogy ott egy külön program folyjon, és pletykapartiknak a 
színhelye legyen. Arra lettünk figyelmesek, hogy egy gyer
mekkel ketten is kint maradtak a gyermekmegőrzőben: 
anyuka is, apuka is. Egyébként ez egy szép vonás: együtt

a család... itt egy kis mikroklíma alakul ki, és sokszor ta
lán még jobbnak is tartják, mint azt, ami bent folyik a nagy 
gyülekezetben. Semmiképpen nem szeretnénk, hogy ez 
legyen. Álmomban egy gyennekkel csak egy szülő tartóz
kodik a gyermekmegőrzőben, és ő is csak a szükséges 
ideig.

Egy további része az én álmomnak, ami ott is megva
lósulhat, ahol nincs gyermekmegőrző, az utolsó pad a 
gyermekes szülők számára legyen fenntartva. Sokan szere
tik az utolsó padot. Lehet ezt szerénységnek is feltüntetni, 
praktikus is, mert könnyebb észrevétlenül beülni és a vé
gén ugyanígy elmenni. De hát mért nem adjuk meg ezt az 
esélyt a legjobban féltett csoportnak, hogy ők foglalják el 
a praktikus helyeket? A gyermekekkel is ez a legpraktiku
sabb. Különösen kezdő szülőknek, akiknek nincs még 
gyakorlatuk, félnek tőle, hogy mit szól majd a gyülekezet 
alihoz, ahogy a gyermek viselkedik, és mit szól ahhoz, 
hogy el tudják-e hallgattatni a gyermeket, vagy nem; mit 
szól majd a neveléséhez. Régi időkből tudok olyan példát, 
hogy a gyermekeket az első sorokba ültették le, és a szü
lők figyelték őket, jó hosszú vessző is kéznél volt, amivel 
a gyermek fejére lehetett koppintani. Nem sírja vissza azt 
hiszem senki ezt az időt, különösen nem, akik ennek 
szenvedő alanyai voltak. Mit tudunk ehelyett adni? Mert 
azért be kell látnunk, hogy nem maradtak el mindazok a 
gyülekezetből, akiket így neveltek. Találkoztam olyannal, 
aki elmondta, hogy ő azért nem jár templomba, mert a 
tisztelendő bácsi fölpofozta vagy megfenyítették. De olya
nok is vannak, akiket így neveltek, mégis megtértek, a 
gyülekezetben maradtak, mert ez egy olyan tekintélyelvű 
légkörben volt, amelyet tudomásul vettek ők mint a neve
lés eszközét. Ma más a helyzet, föltétlenül más módszerre 
kell gondolnunk, mert a világ is, amiben élünk -  más. Ab
ban az időben a tanár bácsi is kormost adott a gyermek
nek, és ez az enyhébb büntetés volt, megengedett, elfoga
dott volt. Ilyen körülmények között történt az, hogy az 
imaházban is a fejére koppantottak. Semmiképpen nem 
szabad elfelejteni, hogy más a környező világ, fegyelmezni 
azért kell, de találékonynak kell lenni. Tehát engedjük az 
utolsó padba a gyermekeket, kevésbé vonják el a figyel
münket, nagyobb biztonságérzetet ad azoknak is, akik a 
gyermekkel foglalkoznak.

A gyermekek szívesen tartózkodnak a felnőttek tár
saságában, mert azok szívesen foglalkoznak velük. Ez is 
az álmomhoz tartozik. Hála legyen az Úrnak, ahol ez az 
álom valóság: szívesen tartózkodnak a felnőttek társaságá
ban. Ez függ a felnőttek viszonyától.

Sokak szerint nagyon sok múlik a lelkipásztoron 
abban, hogy egy gyermek jól érzi-e magát az istentisztele
ten. Egyáltalán nem akarom áthárítani a felelősséget másra, 
biztos, hogy semmivel össze nem hasonlítható felelőssége 
van a lelkipásztornak, az ige hirdetőjének. Hangsúlyozom, 
hogy nagyon sok múlik rajtunk a gyermekek megtartása ér
dekében. Az igehirdető szólítsa meg a gyermekeket! Ez tör
ténhet alkalomadtán szó szoros értelmében, máskor pedig 
átvitt értelemben: tehát érezzék, hogy róluk van szó, hogy 
ők fontosak, nem mellékszereplők, nem valami szükséges 
rossz a gyülekezetben. Vagy olyan egyszerűen fogalmazzon 
végig az igehirdető, hogy a gyermekek is megértsék, vagy 
rövid összefoglalást adjon az ő  nyelvükön is!

Amikor Balatonszemesen nyári vasárnapokon na
gyon sok német vendég volt, bevezettük -  hogy ne pasz-
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szív résztvevők legyenek hogy az igehirdetés után leg
alább ötperces összefoglalást németül is adtam. Azt gon
dolom, hogy a gyermekeknek néha kínaiul hangzik a 
prédikáció. Ha ez nem így van, akkor jó, de ha igen, ak
kor legalább egy rövid összefoglalás legyen a végén, ami
ből ők is megértik, hogy miről volt szó a felnőttek között. 
Ennél jobbnak tartom az előzőt, ha a figyelmet végig fönt 
tudnánk tartani, de tapasztalatból tudom, hogy ez nem 
mindig sikerül, különösen a dogmatikai tárgyú igehirdeté
seknél. Talán más a történeti témájú igehirdetés. Ott köny- 
nyebb ezt megvalósítani.

Álmomban a gyermekek kreatívak az istentiszteleten. 
A kreáció teremtést, alkotást jelent. A teremtést inkább 
csak a mennyei Atyára alkalmazzuk. De alkotásként hasz
náljuk ezt a kifejezést. Isten az ő  teremtő művéből részt 
adott az embernek. Úgy gondolom, hogy ha egy istentisz
telet kreatív, az előnyére válik a gyülekezetnek. Nyílván 
nem olyan könnyű megvalósítani abban a formában, ami
kor egy beszélő van, az igehirdető, mégsem mondhatunk 
le erről, és vannak nagyon jó példák arra, hogy az igehir
detőknek sikerült ezt a falat áttörni. Ha ez célunk a felnőtt 
hallgatók felé, akkor a gyermekek felé is célunk legyen! Itt 
nemcsak az aranymondásra gondolok, annak az elmondá
sára. Már az is valami, evvel már bevontuk őket a szolgá
latba, de ez nem minden. Lehet énekeltetni őket, lehet 
vers és egyéb szolgálatokra rendszeresen bevonni őket. 
Mégpedig olyan módon, hogy alkalomadtán ők tanítanak 
meg egy éneket vagy egy igeverset a gyülekezettel. Amit 
már ők előzőleg megtanultak, bemutatják, és a gyülekezet 
is gyakorolja. Megdöbbentő eredményre jutottam, amikor 
megpróbáltam az elöljárókat meggyőzni, akik nagyon kar
doskodtak, igen, kell az aranymondás elmondása, mén 
egyszer-kétszer kimaradt. De amikor azt mondtam, hogy 
sokkal inkább tudnánk ambicionálni a gyerekeket az 
aranymondás tanulására, hogyha mi is elmondanánk, a 
felnőtt gyülekezet, akkor már hüzódzkodni kezdtek: ezt 
talán mégse! Akkor csodálkozunk azon, hogy aki 14 éves 
lett, nem akar kiállni az aranymondást mondókkal, mert ő 
már nagylány, nagyfiú? Hát ha ugyanazt a példát mutatjuk 
mi, felnőttek, hogy már rangon alulinak találnánk az 
aranymondás elmondását, akkor hogyan várjuk tőlük, mi
ért akarjuk kényszeríteni őket? Meggyőződésünk az, hogy 
szükség van arra, hogy minél több igeverset tudjunk. És ez 
nemcsak a gyerekekre vonatkozik, a felnőttekre is. Lehet, 
hogy első, második mondásra nem tudunk elmondani egy 
aranymondást...

Lehet, hogy másnak még több fantáziája van és még 
kreatívabbá tudja tenni a gyülekezetet, de legalább itt: el 
kellene kezdenünk ezt a gyermekekkel kapcsolatban.

Alkalmazzuk a pedagógia felismeréseit, hogy sokkal 
hatékonyabb a tanulás, ha nemcsak hallunk, hanem látunk 
is, sőt valamilyen módon csináljuk is. A szakemberek vizs
gálták, hogy mennyi marad meg az előadás elhangzása 
után 3 órával, és aztán 3 nappal. Már az is igaz, hogy a szó
ban elhangzott információnak is csak az 50 %-a az, ami be
épül, és 3 nap múlva pedig csak az 5 %-a marad meg, 
ugyanakkor 3 hét múlva pedig már csak 3 %-a marad meg, 
ha pusztán szóban közöljük az információt. Ha vizuális 
módon is, akkor már jobb a hatásfok, ha a kettőt együtt al
kalmazzuk, akkor ugrásszerűen megnő a hatásfok. A leg
jobb akkor, ha valamilyen módon csinálhatják, kiábrázol

hatják, bekapcsolódhatnak abba, amiről hallanak. Ilyenkor 
95 % marad meg rögtön. 3 nap múlva is megmarad a 85 %-a 
az ismeretnek, és három hét után a 70 %-a. Itt a számok 
beszélnek, ezt kipróbálhatjuk másokon vagy magunkon. 
Ha ez így van, akkor sokkal inkább élni kellene a biblia
köri foglalkozásokon ezekkel a módszerekkel, amelyek 
hatékonyabbá tesznek egy-egy tanítást. Hiszen nem csak 
az a célunk, hogy végigüljenek egy órát, hanem hogy az
tán a mindennapi életben hasznosítsák mindazt, amit ott 
megtanultak.

Álmomban a tanítást szemléltetik a bibliaköri veze
tők. Tudom, hogy a valóságban is sok helyen, de nem 
mindenütt. Sok lehetőség van erre. A legismertebbek a 
flanelképpel, kivetítéssel való ismertetések.

Amikor szórványkörzetben szolgáltam, arra lettem fi
gyelmes, hogy a hétköznap esti istentisztelet, amelyen 
ugye olyanok vesznek részt, akik egész nap dolgoznak, 
különösen, amikor a tavaszi, nyári munka van, és elfárad- 
tan jönnek, hagyományos módon kicsiny hatásfokú.

A feleségem, aki óvónő, adta az ötletet, hogy próbál
jam meg a flanelképet a felnőtteknél is. Szűk kis gyüleke
zet volt, családias, egy asztalt ültünk körül... És a módszer 
bevált felnőtteknél is. Nyilván ezt nem alkalmazom Erzsé
beten, ahol azért hétköznap este is vagyunk vagy 70-en, 
az utolsó sorból nem is látná mindenki a fianelképeket... 
Csak azért mondtam el, hogy ha felnőtteknél hatásos, ak
kor mennyivel inkább gyermekeknél. Szabad nekünk egy
re kreatívabbnak lenni. Pl. zenei szemléltetést is lehetne 
használni, akár aláfestésként vagy pedig olyan módon, 
hogy egy-egy ismert bibliai történettel kapcsolatban egy 
ismert zeneművet hallgatnánk. Itt többszörös lenne a ha
szon. A zenei ízlésüket is formálhatnánk egyúttal, és 
ugyanakkor mindez szimbolizálná sokkal inkább azt, ami
ről hallunk. Ebben az álombéli gyülekezetben bőséges 
szemléltetés van.

Istentisztelet előtt és után a felnőttek odamennek a 
gyermekekhez, nem azért, hogy megszégyenítsék, vagy 
megfélemlítsék pajkosságuk miatt, hanem hogy megdi
csérjék szép szolgálatukért, vagy ha ezért nem lehet, nincs 
miért, akkor hogy milyen szép a nihája, vagy milyen na
gyot nőtt, vagy egyéb valós okért. Nem mondvacsinált 
dologért, amiről ő is tudja, hogy nem igaz. Hiába monda
nám én azt, hogy vezessük ezt be a gyülekezetben, be
széljük meg tanácskozáson, hogy ettől kezdve odame
gyünk a gyerekekhez, és próbálunk velük kapcsolatot te
remteni, ez így nem megy. De megy a maga természetes 
módján, ott, ahol örömmel fogadják a megszületendő 
gyenneket, ahol már kisbaba korban is elkérik a szülőktől. 
Itt is megoszlik a vélemény. Van olyan anyuka -  különö
sen az első gyermeknél -, aki oda sem adná, nehogy meg
fogják a kezét, lábát a gyermeknek, semmiképpen. De én 
úgy látom, hogy ahol engedik szeretni a kicsiket ilyen kor
ban, ott megmarad a folytonosság. Ott nem jelent problé
mát majd 14 éves korban vállára tenni a kezemet, mert én 
is félek tőle, meg ő is tőlem, ha ezt megteszem. Ugyanak
kor a testvéri érintésnek, a testvéri, baráti kapcsolatnak na
gyon nagy jelentősége van. Ezt is valahol korábban kelle
ne elkezdeni. Szavakkal éppúgy, mint másféle figyelmes
séggel. Van, aki ezt úgy gyakorolja, hogy csokit, cukorkát 
ad -  bár ennek nem örül minden szülő, csörög-zörög vele, 
fogakat rontja, nem feszültségmentes a dolog, ott sem, 
ahol a jó szándék megvan abban az idős bácsiban, néni



14 A szolgálat útján

ben, aki a szeretetét így fejezi ki. Újpesten hallottam, lwgy 
Vintetics néni -  nekik fűszerkereskedésük volt -  mindig 
valamivel kedveskedett a gyerekeknek. Ha használják a 
„cukros bácsik”, akkor mi mért félünk a jónak az érdeké
ben becsületesen alkalmazni, akár ezt, akár ennek egy fi- 
nomultabb és praktikusabb formáját, miért lenne baj, ha a 
felnőttek odaédesgetnék magukhoz a gyerekeket? Akár a 
szó szoros értelmében, vagy amilyen módon ezt megtehe
tik. Később szeretnénk ha lenne kapcsolódó pontja, ami
kor elmagányosodik és elmarad a gyülekezettől, de hát 
akkor már nem lehet, akkor már a lelkipásztor sem tud 
csodát tenni, és ha a gyülekezetben nem alakult ki, hogy 
gyermekbarát gyülekezet legyen, akkor az nem lesz ifjú
ságbarát gyülekezet sem, akkor az egy kiöregedő és elha
ló gyülekezet lesz. Egyelőre ez álom, de hála legyen az 
Úrnak, hogy ez sok helyen valóság. A szülők nem arra tö
rekszenek, hogy az istentisztelet után siessünk haza, ha
nem hogy a gyermekekkel kicsit kapcsolatot teremtsenek. 
Nagy gyülekezetben a kapcsolatteremtésnek egy tudatos 
formája köszönteni a születésnaposokat, és a gyermekek 
viszik oda a lapokat. Nemcsak azért, mert ők könnyen 
szaladnak, meg olyan jópofák, hanem hogy megismerjék, 
amikor hallják XY testvérnek a nevét, kérjük, hogy álljon 
fel az ünnepelt: „Igen, ő az”, odamegy, és akkor tudja, 
hogy kiről van szó, és akkor az a felnőtt -  ha másért nem
-  azért a lapért megsimogatja, megpuszilja. A kapcsolatte
remtésnek egyfajta lehetősége.

Az álombéli gyülekezetben tudják a gyermek nevét 
és néven szólítják őket. A Jó Pásztorról tudjuk elsősorban, 
hogy ismeri a juhokat név szerint. De egy egyszerű köszö
nésnél is számít, ha azt mondom: „Szervusz, János”, sokkal 
több, mintha csak azt mondom: „szervusz”. Fontos tehát a 
név ismerete és említése. Nem egyfomiák az esélyeink eb
ben, mert van, akinek a névmemóriája nagyon rossz, de 
törekednie erre mindenkinek fontos.

Hogyne ismernék a nevét, hiszen nemcsak a gyer
mekbemutatáskor hozták el, nemcsak utána látogatták 
meg az édesanyát és a gyermekét -  sajnos városon, na
gyobb gyülekezetben kevésbé gyakorlat ez, mint vidéken 

élelmet visznek, itt is vannak túlkapások, egyáltalán 
ahol ez azzá silányult, az a probléma, hogy mit viszek, mi
lyen élelmet, akkor inkább el sem megyek. De ha maga a 
meglátogatás a fontos, és valamit azért viszek, amit éppen 
lehetőségem van, talán ebédet is, előtte megkérdezve, 
hogy mi legyen az. Ha látogatják az anyukát, ez is kifejezi, 
hogy hogyan fogadták a gyermek érkezését a gyülekezet
ben, ott azért a név megtanulása is könnyebben fog men
ni. Néven szólíthatják már akkor, amikor még a kicsi nem 
is érti a nevét. Egy-egy gyülekezeti kiránduláson vagy más 
alkalommal játszhatnak a gyermekkel. Még az is előfordul
hat, hogy vasárnap ebédre is meghívnak egy-két gyerme
ket. Tudom, hogy elég merész az álmom, de álomban az 
is lehetséges, hogy nemcsak a gyermekes szülők, hanem a 
még vagy már gyermek nélküliek is meghívnak valakit. Az 
még inkább előfordul, hogy gyennekeink barátkoznak, és 
meghívják őket ebédre a szülők, ez is nagyon jó, támogat
ni kell. De az is megtörténhet, hogy ahol még nincs vagy 
már kiröppentek a gyermekek, olyanok élnek a szeretet 
továbbadásának ezzel a lehetőségével, hogy növekedjék 
bennük az Úrtól folyamatosan kapott szeretet. Ez azoknak 
is jó, akik megteszik. Nem azon sírnak, hogy az én gyer
mekeim milyen messze költöztek, vidékre, Amerikába, és

most itt vagyok egyedül. Amikor az Úr Jézus azt mondta, 
hogy százannyit kap helyette apát, anyát, és fordítva is: 
gyermeket. Nem igaz, hogy magányosnak kell lennie egy 
idős embernek a gyülekezetben, ha kiröppentek a gyere
kek, mert ott vannak a többiek. Persze ehhez az Úr Jézus 
szemlélete kell. Nemcsak azért szeretem, mert az enyém, 
hogy magamat szeressem benne, hanem azért, mert egy 
Istentől kapott élet. Nemegyszer hallom, ha valaki lát egy 
jó kocsit, azt mondja: Milyen szép, kár, hogy nem az 
enyém. Még a gyerek is, ha szép és okos, inkább irritálni 
fog, hogy irigykedjem rá, hát talán szebb, mint az enyém, 
okosabb, mint az enyém. Miért nem tekinthetnénk úgy a 
gyülekezetben, hogy ő is az enyém? Nem genetikailag, ha
nem az Úrtól kapottan. És az ő szépségének, okosságának 
ugyanúgy örülhetek.

Tehát előfordulhat ilyen ebédmeghívás a gyülekezet
ben, ez olykor segítséget is jelenthet egy sokgyermekes 
családban, de mindenképpen missziós segítség -  én ezt 
nem szociális segítségnek hiszem, hanem missziós segít
ségnek, ami az összgyülekezetnek az ügye.

A gyermekbarát gyülekezet tanácskozásán is meglát
szik fő jellemzője. Szervezett foglalkozást (játékot) tarta
nak egy önfeláldozó felnőtt segítségével, aki lemond a ta
nácskozáson való részvételről azért, hogy a gyermekek
nek és a gyermekes szülőknek ne tűnjön ez elviselhetetlen 
harmadik felvonásnak az imaóra és az istentisztelet után. 
Ha a tanácskozás nem egy szükséges rossz, hanem a gyer
mekeknek is egy élmény lenne, mert addig is játszhatná
nak a többiekkel, mert a múltkor is nagyon jót játszottak. 
A tanácskozáson nemcsak az kerül napirendre, hogy mit 
rongáltak meg a gyerekek, milyen csínyt követtek el, ho
gyan öltözködnek, hanem hogy milyen xijabb beruházást 
tehetne a gyülekezet a gyermekek érdekében. Bibliaköri 
termek felszerelése, feldíszítése. Ha nem is annak a drága 
berendezése, hanem otthonossága. Természetesen ha a 
gyülekezetnek anyagi ereje van rá, akkor komolyabb be
rendezést is vehet ezekbe a termekbe. És áldoz a gyüleke
zet a szemléltető eszközökre, játékokra, sporteszközökre. 
Ez látszólag nem missziós cél. Azt mondom, ugyanolyan 
missziós cél, mint a bibliaolvasás, csak másféle az értéke. 
Sok eset bizonyítja, hogy a Bibliát olvasták, imádkoztak is 
a gyermekekkel, a gyermekekért, de nem tettek meg min
dent más területen, és a gyermekek nem tértek meg. For
dítva sem állítom, hogy a sporteszközök megtérést ered
ményeznek Biblia nélkül, semmiképpen sem, de a kenő 
nem ellensége egymásnak. Németországból kaptunk egy 
Újszövetséget, melynek a lapjai között világhírű hívő spor
tolók képe van, és bizonyságtétele. Ez nálunk megbotrán
koztató. Mikor ebbe a Bibliába belenéz valaki, láthat nem 
életidegen és nem hitetlen sportolókat, hanem olyan világ- 
klasszisokat, akik hívők. És akik a megtérésükről bizony
ságot is tesznek, ezért kerülnek a Biblia lapjai közé. Ter
mészetesen ez nem egyenértékű a dogmatikai kijelentés
sel, de missziói eszköz arra nézve, hogy a sportot ne érez
zék életidegennek, mint ahogy a mi korosztályunk annak 
érzi. Megvan ennek az oka, mert legtöbbször vasárnapra 
kerültek ezek a sportfoglalkozások, különösen a verse
nyek, amikor az istentisztelet ideje van, meg rossz társasá
got jelentett olykor egy-egy ilyen környezet. Megvolt a 
magyarázata, és mégis látjuk, hogy nem jó az, hogy a 
sport és a hit sokak gondolkodásában olyan messze került 
egymástól. A gyermekbarát gyülekezet tanácskozásán
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ilyesmiről is szó esik. A költségvetés meghatározott száza
lékát a gyermekekre, azaz a gyermekmisszióra költik. Ná
lunk ez azt jelentené: durván annak az arányában, 
ahogyan vannak a gyerekek a gyülekezetben, nálunk a 
húsz év alattiak a negyedrészét jelentik a gyerekeknek 
(nem gyülekezetnek?). Nem vizsgáltam meg, de nem hi
szem, hogy a gyülekezet költségvetését a gyerekekre köl
tenénk. Nem számokat akarok itt bevésni, a praktikum, 
meg az egyéni, helyi adottságok nagyon befolyásolhatják. 
Lehetne a gyülekezeti költségvetésben is egy ilyen rovat a 
gyermekeknek, és ott nemcsak a karácsonyi ajándékok ki
adásai szerepelnének. Sok helyen ezzel le is tudtuk egy 
évre őket.

A gyermekmisszió nem gyermekevangélizációs isten- 
tisztelettel kezdődik, de azzal folytatódik. Az álombéli 
missziós gyülekezet nemcsak a világiakat akarja megtéríte
ni, hanem azért is imádkozik és munkálkodik, hogy a gyü
lekezetben felnőtt gyermekek is hitre jussanak. Nem tradí
cióból, nem külső kényszer által, hanem mert megértik és 
elfogadják Isten szeretetét, amelyet a lelki család továbbít 
feléjük. A leginkább van lehetőségünk Isten szeretetét bi
zonyítani azok felé, akik a környezetünkben élnek. Tud
juk, hogy az eredményes missziókká kifelé is ez, az em
berek barátjává lenni, hogy megérezzenek valamit abból a 
szeretetből, amit Istentől kaptunk, ez ugyanígy működik 
befelé is, ha akarjuk, hogy gyermekeink az Úréi legyenek, 
adjuk tovább azt a szeretetet nekik, amit az Úrtól kaptunk, 
a szeretet találékony. Én itt néhány ötletet adtam, de a sze
retet még ennél sokkal változatosabb ötleteket is fog talál
ni.

A gyermekekkel való állandó foglalkozás nem teszi 
feleslegessé, hogy a meghirdetett evangélizációnak legyen 
tervezetten gyermekevangélizációs része is. Tehát nem
csak hogy a lelkipásztor esetlegesen szól a gyermekekhez 
is, hanem történjen tervezetten. Mi azzal próbálkoztunk, 
hogy a szombati alkalom gyermekevangélizáció volt. Nem 
egy hagyományos igehirdetővel, hanem bábműsorral, fog
lalkozással, az evangélizációnak a nyelvükön való tovább
adásával. Ha azt szeretnénk, hogy a gyermekek is érezzék 
azt, hogy az evangélizáció őket is érinti, akkor szabad így 
tervezni a gyülekezeti evangélizációt. Természetesen más 
rétegeket is megcélozhatunk, ugyanezen az evangélizá- 
ción teát, kávét készítettünk a nyugdíjasoknak, és őket 
hívtuk meg, és a környékbeli lakótelepről legalább ötve- 
nen eljöttek. Mi lepődtünk meg legjobban, hogy vasárnap 
délután lejöttek idősek. Kell hogy gondoljunk rájuk is. De 
gondoljunk az evangélizáción saját gyermekeinkre is! Örü
lök, hogy az álmom bizonyos részei már itt-ott megvaló
sultak vagy megvalósulóban vannak, kívánom, hogy ez az 
álom egyszer minden gyülekezetben valósággá váljon. A 
gyermekbarát Jézus gyermekbarát gyülekezetet akar. Le
gyünk munkatársai, hogy ne csak a távoli országokba jus
son el az evangélium, a hozzánk legközelebb állókhoz, 
gyermekeinkhez is!

Szeresd a gyermeket!
Szeresd a gyermeket/ A gyermek fénysugár, 
Közöttünk itt alant, mindig ragyogva jár. 
Mikor szo?nork.odol: szemed közé. nevet,
Ha bűnre bűn nyom is: ő  akkor is szeret. 
Szívednek mélyiből kicsalja a bo riit,
Fejedre rózsákból vígan fon  köszönit.
Ne érje gond sóba, ki rád hajnalt derít:
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit/

Szeresd a gyermeket/ A gyermek gyenge tő, 
Friss fakadó nigyet szelíden rengető.
Ha ápolója nincs: elcsenevész, lehull/
Mindig vigyázz reá/Állj mellé támaszul.
Fogd meg a viharnak, romboló ostorát.
Ne csapkodja vadid azt a kis gyönge fát,
Ne bántsad a jövő szendergő képeit -  

Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit/

Szeresd a gyermeket/ A gyermek tiszta szent, 
Ártatlan angyal ő  a föld  porában lent.
Lelkén nincs semmi folt, m int a galamb fehér 
Imája a mennybe leghamarabb felér.
Kedves az Úr előtt, kinek rá gondja van,
Ezer veszély közt, m ikorjár gondtalan- 
Elküldi angyalát... megfogja kis kézit...
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit/

Szeresd a gyermeket/ Ne legyen bús komoly, 
Szemétiek tükribőljátsszék örök mosoly. 
Maradjon a gyermek gyermek, míg csak lehet, 
Majd őrzi súlyosabban ő  is az életet.
Hintsen a kikelet tarka virágokat,
Daloljon a madár az árnyas lomb alatt. 
Csörgesse a patak csillogva gyöngyeit...
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit/

Hadd fusson a gyermek-álmok fuvallatán 
Csapongva illanó aranylepkék után/
Legyen mint a tavasz vidám tekintetű,
Kis ajka zendüljön, m int a kis csöngettyű/ 
Hannatos bokrétát hadd tépjen a mezőn/ 
H ajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn/ 
Becéző szeretet övezze fü rtjeit...
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit/

Pósa Lajos


