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„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus 
észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem 
őket, mert ilyeneké az Isten országa”. (Mk 10:13-14) 
 
Többet tesz Jézus, mint amit elvártak tőle, ölébe veszi, megsimogatja a gyerekeket – ez a befogadás kifejeződése. 
Jézus lényeglátó. A mód, ahogy hozzá mennek, nem számít; az érintés, az áldás a lényeg. 
Érintés – 2 dolog személyes kapcsolatba kerül. A mosoly egy érintés; nem fogy ki, ha adjuk. Érintésnél a nagyobból 
átárad a kisebbe a tartalom, ez erősebből energia, erő árad. 
Áldás – jól mondani valakiről a jót (szóbeli tartalom). Cselekvésbeli tartalom: bőségesen jutalmazni, adakozni, bő 
termés, anyagi javak. Van Jézusban egy tartalom, ami jó. Szavaiban erő, befogadás van. 
 
Minden szülő azt kívánja, hogy „a gyerekem vigye többre, mint én; legyen áldott”. Iskoláztatás, táborok, edzés, or-
vos, vásárolunk nekik – azt gondoljuk, ez kell a gyerekeknek. Kell ez is, de a legfontosabb: Jézushoz vinni őket. 
Jézus érintése, áldása nagyobb, mint a szülői gondoskodás. 
A gyerek szellemi élete ránk van bízva. Hittan, gyülekezet, családi áhítat – ezek fontos dolgok. Mondjuk el nekik ta-
pasztalatainkat. Szükségük van ezekre az információkra. Otthon lássák meg a hitet, ami nem képmutatás, hanem 24 
órás hit. Ne csak a saját gyerekeinkre legyen gondunk. Felelősek vagyunk a többi gyerekért is. A többiek gyerekeinek 
is légy példa. Ne te légy a bíró, „a csendőr” a gyerekek számára. Emlékezzenek rád úgy a gyerekek, hogy „az a néni, 
az a bácsi áldás volt”; „igaz hívő volt”. 
 
Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá. Mikor? Miután a házasságról beszélt. Szülők! Nem Isten akarata, hogy elváljatok. 
Meg kell újulni a házasságban. Ne keményedjen meg a szívünk. Ezt lássák a gyermekeink. Ápoljátok a házasságot. 
Vigyétek oda magatokat Jézushoz. Ő jó házassági tanácsadó. 
És mikor útnak indult, oda futott a gazdag ifjú – ez az utána jövő történet. Minden rendben volt, csak Jézus hiányzott 
a gazdag ifjú életéből. Már meg van kérgesedve a szíve.  
Felelősséggel tartozunk a gyermekek és az unokák felé is. Ők vágyakoznak Isten után. „Ilyeneké a mennyek országa”, 
mondja Jézus a gyermekekről. Ne történjen meg az, hogy mindent megkapnak, de a lényeget nem. 
Hozzátok Jézushoz a gyermekeket! Jézus a lényeglátó. Mindenki találkozzon vele, és részesüljön érintésében. 


