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Luk 10:21 Azon órában örvendezett Jézus lelkében, és monda: Hálákat adok neked, 
Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek 
elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.  

 

Szívembe jöjj! Szívembe jöjj! Jöjj szívembe most, Úr Jézus! 

Ó, jöjj ma még, Lakója légy! Jöjj szívembe most, Úr Jézus! 

 

Hála gyermekországért! 

Szentháromság fölfoghatatlan, titokzatos tanítása napján Jézus Krisztus hálát ad a 
gyermekekért, a kisdedekért. Miért? 

Azért, mert amit a bölcsek és az értelmesek, a magas intelligencia nem tud fölfogni, 
az a gyermekeknek, a gyermeki lelkülettel hívőknek jelentetik meg. 

A történet azzal kezdődött, hogy a nagy sikerekkel hazatért hetven kiküldött 
tanítvány örömmel újságolta: még az ördögök is engedtek nekünk! 

AZ Úr Jézus azt válaszolja erre, hogy: Láttam a Sátánt, mint villámlást lehullani az 
égből – de később ezt mondja: Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, 
hanem annak, hogy nevetek föl van írva a mennyben. 

Iratkozz föl a mennyország polgárai közé, iratkozz be gyermekországba! 

Gyermeknap. 

Magyarország megelőzte a világot a gyermeknap tekintetében is. 

Az ENSZ 1954-ben hozott egy határozatot a Universal Children Day megtartására. 
Ugyanakkor, ötven évvel korábban Edelsheim-Gyulai Lipót, az Országos 
Gyermekvédő Liga megalapításával már 1906-ban elindította a mozgalmat 
Magyarországon .  

A világon más és más napon ünneplik a gyermekeket. Magyarországon éppen a 
múltvasárnap volt ennek az alkalma. 

A mai nap igéje arra késztetett bennünket Olivér testvérrel, hogy az ószövetségi 
lekciónak választott Ézs 9,6-ot gyermek olvassa föl, hiszen az a gyermek Jézus 
születésének jövendöléséről szól. Köszönjük Villő a szép olvasást és a tiszta 
gyermekhangot! 

El kell mondanom, hogy csodálatos a Teremtő Isten üdvterve. 
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Minden emberi igyekezetet megelőzve Ő értékelte elsőként a gyermekkort. 
Nemcsak azzal, hogy példának állította a felnőttek elé őket, hanem azzal is, hogy 
úgy váltott meg minket, hogy Ő maga is gyermekké lett. Ő emelte igazán 
ünneplendő szintre a gyermek társadalmat. 

Már hallottuk talán többször is a kérdést. Miért bonyolította az Úr ennyire az Ő 
földre érkezését ezzel a szűztől születés, gyermekként megjelenés módjával. 

Hát a Mindenható egyszerűbben, értelmesebben, bölcsebben is megoldhatta volna a 
dolgot, mondjuk úgy, hogy egy harminc éves felnőtt fiatalemberként egyszer csak 
megjelenik, és elkezd tanítani. 

Nem így történt. Az Isten Gyermekké lett! 

Nemcsak azért, hogy megmutassa: minden fázisát vállalja az emberéletnek, a 
gyermekkort is – tegyük hozzá, hogy egy olyan korban, amikor nehezebb volt 
gyermeknek lenni, mint esetleg ma, hanem, hogy rámutasson arra, milyen fontos a 
gyermeki bizalom és ráhagyatkozás. 

Szentháromság dogmájának roppant nehéz fölfoghatatlan vasárnapja ünnepén ne 
törjük a fejünket az Isten hatalmas titkának föltörésével. A NATO titkos kódjait föl 
tudják törni profi hackerek, de az Istenét nem! Ne törd a fejed, ne akard az Isten 
titkát föltörni, hiszen karnyújtásnyira vagy a megoldástól. 

Iratkozz be gyermekországba! 

Összpontosítsunk inkább a gyermekség ajándékára. 

Irodalmárok hangoztatják, hogy Radnóti Miklós Töredék című verse nem a 
befejezetlenség miatt töredék, hanem a költő szándékosan utal arra, nem mondhat 
el mindent a félelmetes sátáni hatalmakról. Ez ma is így van! 

Elmaradt tehát Radnóti versében a méltó átok a világ gonoszsága láttán,  

„mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –  

a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.” Gyönyörű vers! De! 

Szegény Radnóti Ézsaiásban csak a rettentő átkok prófétáját látta, és nem vette 
észre benne az Ószövetség legnagyobb evangélistáját, aki így jövendölt az 

Úr Jézus megszületéséről: 

„Gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk.” 

Kísért ennek az igerésznek a héber hangoztatása, hogy halljátok ti is: 
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JELED JULLAD LÁNU – szenzációs a héber nyelvben a születés és a gyermek szó 
ugyanaz! A gyermek szónak nemcsak az az értelme, hogy új, kicsi, ez a következő 
nemzedék, hanem ennek hallatlan lelki hangsúlya van a Szentírásban. 

A zsoltáros az anyaméh gyümölcséről azt mondja, hogy jutalom. 

Az Úr Jézus utal a szülés utáni örömre, mert gyermek, ember született a világra: 

Ján 16:21 Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája: de 
mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy 
ember született e világra. 

Papp Lili Róza édesanyja és édesapja micsoda örömmel tudatták a gyülekezetünk 
Fészekrakók közösségével, 

idézek: „Nagy örömmel írom, hogy június 3-án megérkezett közénk Papp Lili 
Róza!!  3040 gramm, 52 cm, pihe-puha bőr, édes kis baba illat és pufi kis pofi 
jellemzi most.” 

Ez az édesanyák öröme! Átélni a Teremtő örömét, amikor embert teremtett és látta, 
hogy jó.  

Isten a teremtési örömét nemcsak a fészekrakók körének, a szentendrei 
gyülekezetnek, hanem az egész világnak leíratta. Ott van a Biblia elején. 

A Biblia gyermek fogalma nem kis embert jelent és a szokásos emberi 
megfogalmazásokat, hanem egy üzenetet.  

A gyermek kis „babaillatában” a mennyország, a megújulás, a megtisztulás illata is 
benne van. 

Ami elkerülte Radnóti figyelmét, mert szegény „oly korban élt”: 

Ézs 11:6 És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú 
és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi 
azokat.  

Egyszer egy vadéletű férfi mondta el sírva megtérésének történetét, amiben nagyon 
nagy szerepet kapott gyermekének megszületése. Addig pokol volt az élete, farkas 
vicsorításokkal háborgatta feleségét, a környezetét. 

Számos történet van. Egyszer majd elmesélem a gyermek szerepét két Pápua Új 
guineai törzs öldöklésének megszüntetésében. 

Most egy a feladat: 
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Szerezd meg Gyermekország állampolgárságát! Akár fiatal vagy, vagy akár 
idősebb. Még nem késő! 

Jézus igénkben található szavai nem a bölcsesség és az értelem ellen szólnak. 

Ellenkezőleg!  

Az a baj, amikor a bölcselkedésnek és okoskodásnak olyan magas fokára hágok, 
hogy a király mezítelen mese játszódik le velem.  

Mindenki dicséri a király ruháját. Volt, aki a doktori disszertációját a gallérról írta. 

Másnak hatalmas üzletet hozott a király ruhájának ápolószereinek gyártása. És 
akkor jön a gyermek, akinek a tekintetét nem másítja el világnézet, haszonélvezet, 
egyszerűen elkiáltja magát: Hát ez az ember mezítelen! 

Sok mai ideológiai és világnézeti kérdésnél kellene kiáltani a gyermek-tisztaságnak. 

Sokszor tudományosnak tűnő ostobaságokat fogadnak el az emberek. 

Nemrégen az interneten olvastam, hogy a nők hangja egyre mélyül. 

A szerző állította, hogy a nők eredetileg mélyebb hangúak voltak, csak a társadalmi 
helyzetük miatt engedték át az elsöprő erejű mélyhangokat a férfiaknak. 

Valami olyasmit állított a szerző, hogy a társadalmi helyzet miatt alakult ki a női 
magasabb hang, de reménykedve folytatta: 

A modern világban azonban egyre inkább mélyül a hangjuk az emancipációnak 
köszönhető módon. Még Margarett Thatcher asszonnyal is példálódzott az illető, 
hogy hogyan tanfolyamra járt, mélyítette a hangját, hogy elismert legyen a férfi 
képviselők között… 

Persze az egész cikkben szó sem volt anatómiáról, orgánumról szexuális 
hormonokról. Arról sem volt semmi fogalma az illetőnek, hogy elgondolkodjon 
azon, hogy a kisebb hegedűnek magasabb a hangja és a nagyobbnak, mely 
nagybőgő nagyságú, annak mélyebb. 

 

De, ha már a gyermekekről és a születésről beszélünk, észrevehető egy csodálatos 
teremtettségi megtervezettség.  

Egyenlőre még a nők hordják ki a gyermekeket. Az egyszerűség kedvéért 
maradjunk eme konzervatív szinten. 



 

 

5

A megszületett gyermek – mondom a konzervatív szinten - erősen az anyjára van 
utalva. A gyermekek - éppen a megszülhetőségük miatt - kisebb testtel, kiesebb 
fejjel és kisebb gégével születnek. Hangjuk ezért magasabb, mert a rövidebb 
hangszálak fizikai tény, magasabb hangot adnak. A kisebb orr- és szájüreg szintén a 
magasabb hang oka. A szülőpár közül a hozzájuk közelebb álló, őket az emlőire 
vevő anya hangjának magassága jobban tud velük kommunikálni, ez az ő 
frekvenciájuk. ezért marad felnőtt korában is a gyermeki hangmagasságon az 
anyák, a nők hangja. Annak ellenére, hogy megnőnek! 

De hagyjuk. A gyermek bizonyít! 

Szenzációként járta be a világot az itt látható jelenet. 

Egy siketnek született bébi hallókészüléket kap. Sír amikor a fülénél babrálnak. 
Aztán bekapcsolják a készüléket.  

A gyermek most hall igazán életében először. Szólongatják. 

A férfi orvos is megszólal recsegő basszus hangján: 

Hej! a baba arcán látjuk, hogy rémesen összerezdül. Nem az ő hangmagassága! 
Amikor azonban az anyja szólongatja, mennyei öröm-mosoly kerül a bébi arcára. 

Miért mondtam ezt el?  

Azért, mert a korábban emlegetett bölcselkedő, aki az alapvető anatómiai és fizikai, 
hormonális dolgokat nem veszi figyelembe, hogyan érezhet rá arra a nehezebben 
fölfogható csodálatos valóságra, hogy a Teremtő mindent jól megtervezett a 
testieken túl is. Így nemcsak anatómiánk, hormonháztartásunk van és hangtanunk, 
hanem lelki hallásunk. Képességünk arra, hogy fölismerjük az ő hangját, üzeneteit 
és akaratát.  

Azért, mert igaz Jézus szava: Ján 10:4 … és a juhok követik őt, mert ismerik az ő 
hangját. 

 

Ne légy gyermekded, hanem légy gyermek. Többször is hallottuk Jézus szavát: 

Máté 18:3: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, 
mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. 

A hetven tanítvány örömmel tért vissza. A lelkek engedtek nekik. Igazi felnőtté 
váltak a szolgálatban. 
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Jézus mégis figyelmezteti őket: Annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a 
mennyekben. 

Föl van-e írva a mennyekben a nevem, a te neved? 

A gyermekkorhoz erősen hozzá tartozik a beiratkozás eseménye. 

A szülészeten fölírják, anyakönyvbe jegyzik nevét, adatait, Így volt ez Lili Rózával 
is. – de később is: Be kell iratkozni az iskolába, a szakkörre, hittanra a külön órára.  

Ma nincs keresztyén üldözés Magyarországon, de bármikor lehet. Ma kötelező az 
erkölcstan, melyet a hittannal ki lehet váltani. 

Az ötvenes évek elejétől hatalmas kampány indult az egyházi iskolák államosítása 
kapcsán a hitoktatás leépítésére. 

Szülőket megfenyegettek, ha beíratják a gyermeküket hittanra. 

Kodály Zoltán ekkor írta a dallamot az énekeskönyvünkben is megtalálható Szedő 
Dénes versére: Pázsit dombon üldögél…(536-os ének) 

Hallgassuk meg most ezt, egy emberöltővel ezelőtti gyermekek hangján, mert az Úr 
Jézus hálát adott ezekért a ma már gyermekeket szülő nevelő testvéreinkért, akik 
maradtak Isten gyermekei.  

Hallgassuk ezt hálával is, hogy beszélhetjük testi lelki anyanyelvünket. 

Hordozzuk majd könyörgéseinkben az anyanyelvükben üldözöttek sorsát, mert a 
gonoszság szerződése nemcsak kultúra ellenes, nemcsak népellenes, hanem 
anyanyelv ellenes, a gyengébbel szemben. 

Tudatosítsuk, hogy az anyaföld elcsatolható, de az anyanyelv soha! 

Mielőtt fölcsendülne a kodályi dallam az ősagárdi gyermekek énekén, hangozzék el 
most József Attila Hazám című versének egy részlete Kertész József előadóművész 
szolgálatával: 

 

 

Imádkozzunk! 

Szentháromság Isten! Köszönjük, hogy gyermekország polgárai lehetünk a 
hatalmaskodó hatalmak szomszédságában. Kis Dávidok lehetünk Góliáthok 
bokájánál! A világ ellentmondásossága, hogy a Warszavianka sorait - Rontása tört 
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ránk a dúló viharnak, ordas had áradata kelt ellenünk. Vesztünkre esküdtek ádáz 
hatalmak…    a trianonáldozatok is énekelhetik, nemcsak a munkásmozgalmak: 

Énekelhetnénk, de nem tesszük, mert József Attilával valljuk, nekünk van 
boldogabb énekünk! 

Énekelhetnénk, de nem tesszük, mert minekünk nem öklünk van, hanem kezünk, 
Megváltónk átszegezett keze, melybe hadd helyezzük gyermekeink hamvas kacsóit. 

Nekünk nem bunkócskánk van, hanem keresztfánk, melyen megtörtént a 
megszabadulásunk, a Szabaditó Jézus Krisztus vérével! 

Mert nekünk nemcsak anyaföldünk és anyanyelvünk van, hanem 
anyaszentegyházunk is, gyermekország nemzedéke vagyunk. 

Hála, hála ezért Tenéked! Ámen 

 

Oratio oekumenica: 

Hálát adunk és dicsőítünk Téged Szentháromság. Nem tudjuk fölsorolni, nem 
tudjuk fölfogni hálánk okát, mert végtelen az.  

Dicsőítünk énekkel, dicsőítünk élettel,  

dicsőítünk imával, dicsőítünk munkával. 

dicsőítünk családdal, dicsőítünk hazával. 

dicsőítünk sokasággal, dicsőítünk csonkasággal. 

Köszönjük az üres templomok ellenére a hálával teli szíveket itt,   

Szentendrén. Köszönjük a nemzedékek egyetértését, köszönjük az újszülöttek 
érkezését. A zsoltáros szavaival boldogok vagyunk, ha e jövő nemzedéket ránk 
bízod. Így adunk hálát Papp Lili Rózáért! 

Könyörgünk minden magyar lelkületű emberért! 

Könyörgünk hazánkért, kormányunkért, a szelídség és az evangélium képviselőiért. 

Kérünk hallgasd meg a tőled tanult imádságot és utána a nemzeti imádságunkat. 
Ámen! 

Miatyánk.  Himnusz. 

Mivel himnuszotokban kértétek Isten áldását, vegyétek, hát az Ároni Áldást! 


