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ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI  A KISGYERMEKEKET! 
 

Igeolvasás: Dán 1,1-20 Jójákim júdai király uralkodásának harmadik évében 

eljött Nebukadneccar, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. 

Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát és az Isten háza fölszerelésének 

egy részét; ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a 

templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király meghagyta 

főudvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izráel fiai közül királyi 

vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle 

fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden 

bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így 

alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg 

kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, 

hogy adjanak nekik mindennap a király ételéből és abból a borból, amit ő 

szokott inni. Így kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király 

szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is: Dániel, Hananjá, Mísáél és 

Azarjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik: Dánielt Baltazárnak, 

Hananját Sadraknak, Mísáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte 

el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével 

és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy 

ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jóindulatra és 

szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester 

Dánielnek: Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így 

ételetekről és italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, 

mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál! Akkor 

Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendelt Dániel, 

Hananjá, Mísáél és Azarjá mellé: Tégy próbát szolgáiddal tíz napig! 

Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk, és vizet igyunk. Azután 

mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből 

esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáiddal! Az hallgatott rájuk 

ebben a dologban, és próbát tett velük tíz napig. Tíz nap múlva szebbnek 

látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből 

ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és 

hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a négy 

ifjúnak megadta az Isten, hogy előrehaladjanak a tudományban, mindenféle 

írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok 

magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről meghagyta a király, 

hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadneccar elé. 

A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint 

Dániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. 

Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában tízszer 

okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. 

Alapige: Márk 10,14 Jézus  (…) így szólt hozzájuk: "Engedjétek hozzám 

jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten 

országa. 

 

KT! 

Május első vasárnapján, 

 szeretettel köszöntöm az édesanyákat, nagymamákat! 

Ez az a nap, 

 amikor kitüntetett figyelemmel egyen egyenként arra fókuszálunk, 

 és azt köszönjük meg kedves édesanyánknak, 

  hogy felnevelt, 

  hogy nem kímélte magát, 

  és hogy sok-sok áldozatot hozott értünk. 

Ezért fogják ma versekben és énekekben mindezt a gyermekek tolmácsolni  

az édesanyák felé. 

 

 



Jó, hogy van egy nap minden évben, 

 amikor az édesanyákat köszönthetjük.  

Mindezt Anna Jarvis amerikai tanárnőnek köszönhetjük, 

 aki annyira kötődött édesanyjához, 

  h. anyja halálának napján,  

1906 májusának egyik vasárnapján megfogadta, 

    ünnepet hoz létre az anyák tiszteletére.  

Szándékáról értesítette egyháza vezetőit. 

Az ötletet jónak találták, 

 így az 1. anyák napját 1907 május első vasárnapján ünnepelték. 

Anna 50 szegfűt vitt magával a templomba 

 és az Istentiszteleten minden jelenlévő édesanyának adott 1-1 szálat. 

De ő többre vágyott, 

azt akarta, hogy az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánítsák. 

Igyekezetének hála, 

évente egyszer szerte a világon megemlékezünk az édesanyákról. 

 

Hiszen olyan feladatot végeznek, 

 ami egyedülálló. 

Életet adnak és felnevelnek. 

És az ő nevelésük, 

 példaadásuk nem tűnik el nyomtalanul. 

 

Ugyanakkor ez nagy felelősséget is jelent, 

 hiszen a gyermekeink olyanná válnak, 

  amilyenné neveljük őket.  

 

Amit kisgyermek koruk óta a szívükbe csepegtetünk,  

 mint magvetés, fel fog nőni, 

 és ez fogja meghatározni életüket. 

 

 

 

A Bibliában több olyan pozitív példával is találkozhatunk, 

 ahol arról olvasunk, 

hogy voltak olyan hívő édesanyák, 

 akik átadták az élő Istenbe vetett hitüket gyermekeiknek, 

  akiknek később egész életét meghatározta ez a hit, 

és így áldássá válhattak sok-sok ember számára, 

 mert Isten eszközként használhatta őket munkájában. 

 

De ehhez szükséges volt az, 

 hogy hívő édesanyjuk legyen, 

  aki hitét átadta gyermekének. 

 

A neveléstudomány szerint 

 egy ember életében az első évek a legmeghatározóbbak.  

Ilyenkor alakul ki az ember személyiségének túlnyomó része, 

 ezek a legfontosabb évek. 

 

 

 

Ezek a bibliai édesanyák pedig 

 ezt az időt arra használták fel, 

hogy gyermeküknek megtanítsák Isten élő Igéjét. 

 

Ilyen anya volt Timóteus édesanyja,  

 vagy Naámán szolgálólányának édesanyja. 

Ma azonban Dániel életét  

és az ő édesanyját szeretném figyelmünk középpontjába állítani. 

 

Amikor Dániel élt, 

 akkor következett be a júdeai királyság bukása, 

 s egyben Izráel népének egyik legnagyobb nemzeti katasztrófája. 

Hisz a hódító Nabukonodozor legyőzve Júdeát, 

 fogságba hurcolta Júdea lakosságának jelentékeny részét. 



A babiloni király parancsba adta udvarmesterének, 

 hogy válasszon ki a fogságba hurcoltak közül 

  királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, 

akik járatosak a tudományokban,  

és fogékonyak a bölcsességre. 

Így került a fogságba hurcolt júdeai nemes ifjú Dániel is 

 a király udvarába, 

hogy a babilóniai elitképzés egyik tanítványa legyen, 

 és elsajátítsa a babiloni írást és nyelvet, kultuszt és szokásokat. 

 

Fogolyként a király ételéből ehetett, 

 s így kellett nevelkednie társaival együtt 3 éven át. 

 

De olvasunk valami megdöbbentőt. 

Azt, hogy Dániel elhatározta,  

hogy nem szennyezi be magát a király ételével  

és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. 

Megkérte hát az udvarmestert,  

    hogy ne kelljen magát beszennyeznie.  

 Engedje meg, hogy csak zöldségféléket egyen társaival és vizet igyon. 

 

Hiszen Isten törvénye szerint a király étele tisztátalan volt. 

Dániel pedig ragaszkodott Isten törvényéhez. 

 

Vajon honnan tudta ez a tizenéves ifjú, 

 hogy mi az, ami Isten törvénye szerint való, 

 és mi az, ami ellentétes azzal? 

Ugyan erről nincs szó a Bibliában, 

 de bizonyára amiatt ismerte mindezt, 

 mivel hívő édesanyja szívébe csepegtette az Igét. 

Bizonyára példát is mutatott. 

 

 

Otthon is így étkeztek, 

 s megtanította gyermekének Isten törvényét,  

  ezt a legfontosabb ismeretet. 

És amikor az ifjú Dániel olyan dologgal találkozott, 

 ami ellentétes volt az Igével, 

 ami Isten akarata ellen lett volna, 

  azonnal ellenállt. 

 

Képzeljük csak el. 

Ezek az úgymond szögesdrót mögött élő ifjak, 

 örülhettek annak is, hogy egyáltalán ételt kapnak. 

Nem is akármilyet. 

Azt, amiből a király is evett. 

 De Dániel és társai mernek ellenállni. 

Isten pedig megáldja az Ő Igéje iránti engedelmességüket. 

 

Dániel könyvéből azt is megtudjuk, 

 hogy Dániel egész életében folytatta ezt az utat, 

  amire bizonyára az ő édesanyja állította rá őt kisgyermekként 

Egy idegen és okkult birodalomban is hű maradt Isten mellett. 

Komolyan vette hitét. 

Ragaszkodott Urához.  

 Naponta 3x is imádkozott 

 és hibátlanul végezte a rábízott államférfiúi feladatokat. 

Ellenségei sem találtak rajta fogást. 

Még akkor is imádkozott Istenhez,  

 amikor ezt halállal büntették.  

Emiatt bedobták őt az oroszlánok vermébe, 

de Isten megvédte őt. 

Angyalát elküldte, és azok bezárták az oroszlánok száját, 

 így nem esett bántódása. 

S végül a Babiloni Birodalom 2. emberévé lesz, 

 a király után. 



Milyen egybeesés ez József történetével. 

Ő is idegenként kerül egy idegen országba, Egyiptomba. 

Gyermekként édesanyja, édesapja megtanítja őt Isten útjaira, 

 ő pedig rabszolgaként is felemelkedik. 

Előbb Potifár házában ura rábízza mindenét, 

 mert látja, hogy áldás van rajta. 

Azért mert József, a fiatal fiú tartja magát Isten törvényéhez. 

Ellenáll, amikor Potifárné megkísérti őt. 

S a börtönből is kihozza őt Isten. 

Ő is, Dánielhez hasonló módon megfejti az uralkodó álmát, 

és végül a Birodalom 2. emberévé lesz. 

 

Micsoda karrierek.  

Idegen országból érkeznek mindketten fogolyként, 

 s mivel egy életen át kitartanak amellett az Isten mellett, 

  Akiben hitt az ő édesanyjuk, 

  és Akinek a követésére gyermekként megtanította őket, 

   ezért Isten felemeli őket,  áldását adja rájuk. 

És áldást jelentenek egy egész birodalom számára, 

 és sokak számára megmutatják az élő Istenhez vezető utat. 

 

S mindez alapjaiban véve minek köszönhető? 

Annak, hogy van egy hívő édesanyjuk,  

 aki ismeri Isten Igéjét,  

  aki hűen gyakorolja hitét, 

  és aki mindezt átadja gyermekének, 

s nemcsak átadja, de imádkozik is gyermekéért. 

K. édesanyák! K. Nagymamák! 

Ez az Ige most arra buzdít mindannyiunkat, 

 engemet is, aki édesapa vagyok, 

hogy olvassuk az Igét, 

törekedjünk megismerni Istent egyre jobban, 

 és tanítsuk meg erre gyermekeinket is! 

Jézus azt mondta: 

Engedjétek hozzám jönni  a kisgyermekeket, 

 és ne tiltsátok el tőlem őket,  

mert ilyeneké az Isten országa. (Mk 10,14) 

 

Miért engedjük Jézushoz a gyermekeinket? 

Miért ne féltsük őket Istentől? 

 

Azért, mert Isten az,  

és az élő Úr Jézus az, 

  aki megvédi őket ma is. 

Hiszen ez a világ ma is ezerféle polipkarjával  

 a mélybe akarja rántani gyermekeinket, ifjainkat. 

 

Olyan sok kísértés kínálkozik, 

 s mikor a fiatalok elkezdenek kamaszodni, 

amikor a környezetükre, 

 a kortársaikra más sokkal inkább figyelnek, 

   mint ránk szülőkre, 

szomorúan tapasztalja a szülő, 

 hogy egyre kisebb hatással van szeretett gyermekére. 

Már nem hallgat úgy rá. 

Mert elmúlt az az idő, 

 amikor még az anya vagy az apa szava szent volt. 

 

Hadd mondjam nagy-nagy szeretettel 

 K. édesanyák és nagymamák! 

Hogyha azonban az addig eltelt néhány évet arra használtuk fel, 

 hogy gyermekeink szívébe belecsepegtettük az evangéliumot, 

a drága örömhírt, 

 hogy Isten szeret, 

 hogy elküldte az Ő szent fiát Jézust, 

  Aki meghalt értünk, 



hogyha gyermekeink a bibliai igazságokon nőnek fel, 

 a bibliai történeteken keresztül tanulják meg, 

   hogy milyen hatalmas Istenünk van, 

akkor mire elérik ezt a kamaszodó kort, 

egyre jobban elkezd működni szívükben Isten Igéje, 

 Isten Szent Lelke maga. 

 

És ha olyannal találkoznak az életben, 

 ami rossz, ami a mélybe akarja rántani őket, 

ami ütközik Isten Igéjével,  

  akkor Isten Igéjének az ismerete segíti őket abban, 

   hogy nemet mondjanak rá. 

 

Hogy azt mondják: 

 Ezt az Úr Jézus nem tenné meg, 

 erre a helyre nem jönne be velem, 

 ebben nem támogatna. 

  és ezért ezt én sem teszem meg. 

És ez megvédi őket. 

 

Hány szülő mondja el ma is aggódva: 

 Remélem, a gyermekem nem kezd majd el drogozni, 

  alkoholizálni.  

 Nem válik szenvedélyek rabjává,  

  játékfüggővé. 

Lesz kitartása és ereje nemet mondani  

 a cigarettára és sok más, életét károsító dologra. 

 

És hány szülő látja ma is sírva gyermekét, 

 és áll tehetetlenül, 

  mert gyermeke nem tudott nemet mondani, 

   a világ elvitte őt, 

s a szülő csak nézi, hogyan teszi gyermeke magát módszeresen tönkre.  

 

K. édesanyák! 

K. Nagymamák! 

 

Isten Igéje, az Istenbe vetett hit meg tudja védeni gyermekeinket! 

Mert mi nem lehetünk örökké mellettük. 

Egyszer elengedik a kezünket, 

 és saját útjukon kezdenek el járni, 

  és ez rendben is van így. 

A legtöbb, amit mi adhatunk nekik, 

 a szívükbe csepegtetett Ige, 

 és az Istenbe vetett szilárd hit. 

 

Ezért Igénk ma kérdez minket! 

Vajon mi mit adunk át nekik? 

Engedjük-e, hogy erőszakos filmeket nézzenek, 

Engedjük-e, hogy erőszakra sarkalló videójátékokat játszanak, 

vagy hogy olyan zenéket hallgassanak, ami nem nekik való? 

 

Amit néz és hall a gyermek, 

 az mind magvetés. 

Nem mindegy,  

 hogy erőszakos filmeket néz és a rádióban horoszkópot hallgat, 

vagy Isten életet jelentő,  

átformáló, megerősítő, áldó Igéjét. 

 

Mert amit vetünk, 

 azt is aratjuk. 

Ezért fontos gyermekink hitben való nevelése. 

 

Hála Istennek, van hittanóra, gyermekistentisztelet, 

 ahol a gyermekek hallhatnak az Igéről, 

 a Bibliáról, Jézusról, 



de ez az alkalom nem pótolja azt, 

    amikor egy é.anya v. é.apa csepegteti bele Isten Igéjét gyermeke szívébe. 

  

K. édesanyák! K. Nagymamák! 

Hadd bátorítsalak Titeket, 

 hogy lefekvés előtt olvassatok gyermekeiteknek 

 vagy egy gyermek áhítatos könyvből, 

 vagy a gyermekbibliából, 

  és imádkozzatok velük, mielőtt lefekszenek. 

Mi esténként a fiainkkal együtt mondott közös esti imával  

 zárjuk a napot. 

És ha kérdéseik vannak az Igével kapcsolatban, 

 akkor arról beszélgetünk. 

 

Nekünk keresztyén szülőknek nem szabad úgy gondolkodnunk, 

 hogy ha majd felnő a gyermekem, 

   maga döntse el, akar-e hinni-e vagy sem Istenben.  

Ahogyan télen a hidegbe sem engedjük ki meztelenül a gyermeket, 

 s mondjuk, hogy maga döntse el,  

h. fel akar-e öltözni vagy sem, 

úgy a hitbeli életben is nekünk szülői kötelességünk, 

 hogy a gyermekek lelkileg növekedjenek. 

Jézus maga mondja: 

 Nemcsak kenyérrel él az ember, 

  hanem Isten minden Igéjével, ami az Ő szájából származik. 

Ezért engedjétek Hozzám jönni a gyermekeket, 

 és ne tiltsátok el Tőlem! 

 

K Édesanyák! 

Higgyétek el, 

  a legnagyobbat és legtöbbet akkor adjátok gyermeketeknek, 

  ha nem féltitek, ha nem tiltjátok el őket Istentől. 

Ha meritek őket teljesen az Úr Jézusra bízni. 

Ha bele meritek őket helyezni Isten hatalmas, óvó, és szeretetteljes kezébe. 

Mert ott biztonságban van. 

Ott védve van az ördög ezernyi kísértésétől. 

 

Kövessük hát ma is ezt a több ezeréves receptet: 

Isten Igéjét, az abban való hitet csepegtessük gyermekeink életébe, 

 és imádkozzunk értük egy életen át. 

Imádkozzunk azért, 

 hogy gyermekeink ismerjék meg az Úr Jézust, 

 hogy éljen szívükben Isten szeretete, 

és hogy áldás legyen rajtuk egy életen keresztül. 

Így legyen! Ámen. 


