
A túlzott szülői gondoskodás elfordítja a gyermeket a hittől? 

írta: Rhonda Stoppe 

„Tanítsd ezeket fiaidnak” (5Móz 6,4-9) 

 

„Miért nem hagyjátok, hogy egyszer végre én is hibázzak?!” – kiabált vissza David a válla 

fölött, miközben kiviharzott a házból. Jill és Stan megrökönyödve nézett utána. Mitől 

fakadhatott ki ennyire az amúgy teljesen nyugodt természetű fiuk? Hiszen eddig mindig jól 

viselkedett! Jill kérdőn nézett Stanre, de Stan éppannyira nem értett semmit, mint Jill. Hiszen 

amikor pár nappal korábban Jill megint beleavatkozott David barátaival tervezett 

programjába, még nem tűnt ennyire idegesnek. Jill elmagyarázta Davidnek, hogy szeretné, ha 

a barátaival inkább itthon töltené a hétvégét, és itt használnák a medencét és moziznának a 

nappaliban, ahelyett, hogy arra a nyárvégi hátizsákos túrára mennének, amit kitaláltak. 

David és a barátai, akik a gimnázium utolsó évének megkezdése előtt álltak, rendes gyerekek 

voltak – tényleg. Persze, lehet, hogy előfordult egy kis gyorshajtás, vagy ellógtak egy-egy 

óráról a suliban, de alapvetően nem keresték a bajt. A fiúk közül négyen együtt nőttek föl a 

gyülekezetben, és a többi srác az évek során csatlakozott hozzájuk. Jill és Stan nem volt ugyan 

teljesen nyugodt néhány újonnan jött gyerek értékrendje miatt, de bíztak abban, hogy a 

Davidből és megfontolt, józan barátaiból álló kemény mag jó hatása érvényesül, amikor 

együtt vannak. 

Miért tartott tőle mégis Jill és Stan ennyire, hogy Davidet kiengedjék a látókörükből? Nem 

mintha nem bíztak volna meg Davidben – csak meg akarták őrizni attól, hogy baja essen, vagy 

hogy olyasminek legyen kitéve, ami a rosszra csábíthatja. Mi van, ha valami veszélyes állattal 

találkoznak a túrán? Mi van, ha egyikük alkoholt visz magával, vagy elmeséli, milyen illetlen 

képeket látott az interneten? Hogyan tudják megvédeni Davidet, ha nem felügyelhetik, mit 

csinál? 

Lehet, hogy sokak számára ismerős ez a történet. A férjemmel két évtizede foglalkozunk 

fiatalokkal, és találkoztam olyan gyerekekkel, akiknek a szüleit egyáltalán nem érdekelte, mit 

csinálnak a szabadidejükben. És sok olyan tizenévest is láttunk, akiknek a szülei nagyon is 

bevonódtak gyermekeik életébe.  

Hogy mit értettünk meg ebből? Azt, hogy van egy egyensúly. A borotvaélen egyensúlyozó 

szülőnek meg kell találnia a helyes arányt aközött, hogy „mindig elérhető vagyok a számodra, 

nem hagylak magadra” és aközött, hogy „hagyom, hogy magad jöjj rá, hogyan mennek a 

dolgok”. Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy egyik szélsőség sem jó. A legidősebb fiunk, aki 

tizenöt éves korától lett a családunk tagja, egészen addig gyakorlatilag szülői felügyelet nélkül 

élt. Ő biztonságérzetet merít abból, ha sötétedésre itthon kell lennie. Az ezirányú szülői 

gondoskodásunk azt mutatja neki, hogy értékesnek tartjuk és törődünk vele. Vér szerinti fiunk 

azonban feszegetni kezdte a korlátokat, amikor tizenötéves lett, mert úgy érezte, visszatartjuk 

őt a férfivá válástól. 



Milyen nehéz eldönteni, mit tegyen a szülő, mert annyira össze lehet zavarodni. Nézzünk meg 

még egy példát! Amikor a vejünk egy keresztény főiskolán volt a fiúkollégium 

igazgatóhelyettese, sok olyan fiatalemberrel találkozott, akiknek az első évükben meggyűlt a 

bajuk az önfegyelemmel, mert annyira a szüleikre támaszkodtak. Sokszor, akiket otthon nem 

engedtek számítógépes játékot játszani, ellógtak az előadásokról, hogy a szobatársaik gépén 

játsszanak. 

Honnan kellene a szülőknek tudniuk, hogy mikor, hol és hogyan terelgessék gyermekeiket 

anélkül, hogy minden egyes lépésük fölött őrködnének? Míg az elhanyagolás a farkasok elé 

vetheti a gyereket, lehet, hogy a túlféltés elfordíthatja a gyereket a hittől? 

Nézzük meg jobban ezt a kérdést! Először is kérnünk kell Istent, hogy segítsen megmutatni, 

miért is akarunk „jó” gyerekeket nevelni. Ha az a vágyunk, hogy mások azt gondolják, jó szülők 

vagyunk, akkor itt az ideje újraértékelni a motivációnkat. Lehet, hogy Isten dicsőségének 

tolvajává váltunk? 

Isten azt mondja Ézsaiásnál: „Az én dicsőségemre alkottalak meg.” A dicsőség azt jelenti, hogy 

az Ő jellemét mutatjuk be. Isten azért teremtett bennünket, hogy engedjük az Ő világosságát 

átragyogni rajtunk, hogy mások rajtunk keresztül meglássák az Ő természetét – és ezáltal 

Magához vonzza őket. 

Ha annak fényében neveljük a gyerekeinket, hogy mások mit gondolnak rólunk, akkor azzal 

azt várjuk el a gyerektől, hogy a mi dicsőségünket tükrözze, ne Istenét. Lehet, hogy nem 

gondoljuk magunkról azt, hogy dicsőségtolvajok vagyunk – mert ugye ez elég durván hangzik, 

de ha ilyet mondunk a gyerekeinknek: 

„A családunkat képviseled a házon kívül, szóval viselkedjél!” 

„Ha nem csinálod meg a házidat, akkor mit gondolsz, mit fog rólam gondolni a tanár?” 

„Ne beszélgess a templomban; mit fognak rólunk gondolni?” 

Tulajdonképpen azt mondjuk ilyenkor a gyereknek: „Viselkedj az elvárásoknak megfelelően, 

hogy jó színben tűnjek föl a barátaim előtt.” Amint a gyerekek rájönnek, hogy az ő 

engedelmességüktől függ a mi helyezésünk a gyereknevelési olimpián, valószínű, hogy 

ugyancsak zokon veszik az önző motivációnkat, vagy akár fel is lázadhatnak ellene. (Abból, 

amit mi megfigyeltünk, ez a ráeszmélés és lázadás gyakran a pubertás idején történik, amikor 

tombolnak a hormonok és minden megkérdőjeleződik.) 

Meg kell tanítanunk a gyerekeinknek, hogy a legfontosabb kapcsolat az életben a Krisztussal 

való kapcsolat, és ha úgy élnek, olyan módon, ami neki tetsző és Őt dicsőíti, az segíteni fog 

nekik abban, hogy elkerüljék azokat a dolgokat, melyek miatt szégyenkezniük vagy 

bánkódniuk kellene később. Ez nem jelenti azt, hogy egyszer sem követnek el hibákat, de 

szilárd alapjuk lesz. Mint ahogyan Jézus példázatában, a Máté 7-ben az ember, aki kősziklára 

építette a házát – homok helyett –, biztonságban volt, amikor a viharok jöttek, mert szilárd 

alapon állt a ház. 



És míg mi, szülők annyira szívesen megépítenénk a házat a gyerekeinknek, egyszerűen nem 

tehetjük. Isten segítségével és bölcsességével azonban arra az útra nevelhetjük őket, amerre 

menniük kell (Péld. 22,6).  

Hogyan tudja tehát a szülő úgy nevelni a gyereket, hogy egyre kevésbé függjön tőle, és egyre 

inkább Krisztusra bízza magát miközben felnőtté válik? Nagyon könnyen megriadunk ettől a 

feladattól, de tudnunk kell azt, hogy ha Isten elhívott bennünket erre (márpedig, ha szülők 

vagyunk, akkor tudhatjuk, hogy elhívott), akkor meg fogja adni a bölcsességet és az erőt ehhez 

a hihetetlen szolgálathoz, a gyerekneveléshez.  

Jézus azt mondta, a tanítvány olyan lesz, mint a tanítója (Lk 6,40) – vegyük észre, nem azt 

mondja, hogy olyan lesz a tanítvány, mint amilyennek a tanító tanítja, hanem azt, hogy azokat 

a személyiségjegyeket és értékeket fogja magáévá tenni, amiket a tanárában megfigyel. Ez a 

tanár vagyunk mi is szülőkként. Hogyan élhetünk tehát úgy, hogy olyan életet mutassunk be 

a gyerekeinknek, mely Isten dicsőségét tükrözi? Hogyan tudjuk arra nevelni őket, hogy úgy 

szeressék Istent és az embereket, ahogyan Jézus a Márk 12,30-31-ben parancsolja? 

A következő gondolatokat osztom meg az „Anyák, akik férfivá nevelik fiaikat” (Moms Raising 

Sons to Be Men) c. könyvemben: 

Ha a gyermekünk kereszténnyé lett, akkor a Magasságos Istennek a gyermeke. Életre lett 

keltve Krisztusban, hogy Isten akaratában járjon, az Ő királyságát tartva szem előtt! Ha 

segítünk újonnan született gyermekeinknek, hogy saját magukat ezen a csodálatos 

identitásukon keresztül lássák Krisztusban, az arra neveli őket, hogy reménykedve várják azt 

a jövőt, amit Isten eltervezett számukra (lásd az Efezus 2,10-et).  

Jegyezzük meg: Ha a gyermekünk még nem született újonnan, a legjobb, amivel bizonyságot 

tehetünk neki és megnyerhetjük Krisztusnak, ha tanúja lehet annak az örömnek, mellyel az 

Urat szolgáljuk. Mindig legyünk tudatában annak, hogy a gyerekünk figyeli, hogyan élünk; 

hogy a Jézussal való kapcsolatunk mennyire van hatással az életünkre. A vallásos 

tevékenységek nem vonzzák a gyereket a Megváltónkhoz; ha azonban teljes szívünkből 

átadjuk és alávetjük magunkat annak, akit Úrnak nevezünk, az ezer szónál is többet mond a 

gyereknek akkor, amikor azon gondolkozik, hogy meg akarja-e ismerni ő is Jézust. 

Ha az a vágyunk, hogy a gyerekünket arra neveljük, bízza magát teljesen Krisztusra, meg kell 

találnunk a módját, hogyan függjön tőlünk fokozatosan egyre kevésbé miközben felnő. 

Gondoltunk-e arra, hogy a legjobb a gyerekeknek akkor hibákat elkövetni, amíg még otthon 

vannak velünk? Gondoljuk csak meg! Ha olyan burokban neveljük a gyereket, hogy sohasem 

követ el semmi rosszat, akkor, ha elköltözik otthonról, és elbukik valamiben – mert ez meg 

fog történni –, nem fogja tudni, hogyan álljon helyre. 

Nem tökéletes gyerekeket akarunk nevelni, hanem olyanokat, akik tudják, hogyan kell 

bűnbánattal Istenhez fordulni, és a bűnbocsánatot elfogadva helyreállni, ha vétkeztek. Nem 

így működik a normális keresztény élet? 

Hogyan tudjuk tehát a gyermekünket felkészíteni arra az életre, mely dicsőséget szerez 

Istennek? Az egyik, hogy megtanítjuk őket igei módon gondolkodni. Mit jelent ez? Egyszerűen 

csak, hogy minden megtapasztalt dolgot az életben Isten Igéjén keresztül szűrjenek át. Ahhoz, 



hogy igei alapot vessünk a gyerekeinkben, nekünk is elég jól kell ismernünk a Bibliát, hogy a 

velük folytatott beszélgetéseinket egészséges tanítással tudjuk fűszerezni. D.L. Moody 

mondta, „Ha másokat akarunk táplálni, először nekünk kell táplálkoznunk.” 

Steve Miller, a D.L. Moody véleménye a szellemi vezetésről c. könyv szerzője így fogalmaz: „Ha 

rászánjuk az időt, hogy az életünk szellemi, azaz élő vízzel teljen meg, akkor a 

környezetünkben is sokkal több szellemi gyümölcs fog teremni.” 

Az 5Mózes 6,4-9-ben világos leírást találunk arról, hogyan lehet bibliai látásmódot kialakítani 

a gyermekünk gondolataiban: 

„Halld Izrael: az Úr a mi Istenünk, az Úr egyedül. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 

szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És legyenek ezek a szavak, melyeket én 

parancsolok neked ma, szíveden; és vésd be azokat fiaid elméjébe, és beszélgess róluk: 

otthonültödben és az úton jártodban, lefektedben és felkeltedben. És kösd azokat jelül a 

kezedre; legyenek homlokkötőkül szemeid között; és írd fel azokat házad ajtófélfáira és 

kapuidra.” 

Nézzük meg részletesen: 

4-5. vers: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Az 

Istennek és az Ő Igéjének való teljes odaszánásunk fogja megmutatni a gyermeknek, mennyire 

szeretjük Istent, és mennyire fontos számunkra az Ő Igéje. 

6. vers: Gondolkozz, elmélkedj az Igén, tanulj meg belőle részeket, hogy az Istennek való 

engedelmességed a bibliai elvekre adott válaszon alapuljon. Ha az Igével átformáljuk a 

gondolkodásmódunkat, készen állunk a gyermekeinknek is megtanítani, hogyan beszéljenek 

és cselekedjenek istenfélő módon, képmutatás nélkül. 

7-9. vers: Kapcsoljuk a gyerekek napi megtapasztalásait a Bibliához! Ezáltal természetes 

módon tesszük a beszélgetéseink szerves részévé a szellemi dolgokról való eszmecserét. 

Ha Isten szerinti tudással és ismerettel fegyverezzük föl a gyermekeinket, fel fogják ismerni, 

ha valaki meg akarja téveszteni őket. 

Isten azt mondta: „Elvész az én népem, mert ismeret nélkül való” (Hóseás 4,6). Azért tehát, 

hogy megőrizzük a gyermekeinket attól, hogy elvesszenek a világ befolyása és megtévesztése 

miatt, adjunk át nekik ismeretet a Bibliából, olyan gyakran, amilyen gyakran csak lehetőség 

adódik. Ez sokkal inkább növelni fogja a hitüket, mint a túlzott gondoskodásból fakadó 

elővigyázatosság, mellyel irányítani vagy ellenőrizni akarjuk, amit csinálnak. 

A világ azt akarja tanítani a gyerekeinknek, hogy a céljaikat a maguk kedvéért és hírnevéért 

érjék el Isten dicsősége helyett. Ezért alapvetően fontos arra nevelni őket, hogy bibliai 

gondolkodásmóddal szűrjék meg a választási lehetőségeiket az életben. 

Az egyik lehetőség a bibliai alapok lerakásához a zenén keresztül adódik (nem elfeledve, hogy 

a világi zene lehet az egyik dolog, ami elvonja a gyerek szívét az Isten szerinti 

gondolkodásmódtól). Például, hogy az Úrról való bizonyságul legyen, Isten azt mondta 



Mózesnek, hogy írjon egy éneket a népnek, hogy azzal tanítsák gyermekeiket, hogy „ez az 

ének ne menjen feledésbe utódainak ajkáról” (5Móz 31,19-22). 

Amikor a gyerekeink kicsik voltak, minden este a férjemmel úgy fektettük le őket, hogy közben 

megzenésített bibliaverseket hallgattunk. Még most, több, mint húsz évvel később is el tudják 

énekelni azokat az igeverseket, amelyek álomba ringatták őket kiskorukban. 

Az elmúlt hétvégén a férjemmel, Steve-vel a kisunokánkra, Karisra vigyáztunk. Amikor a páva 

rikoltozásától megrémült (igen, van pávánk a farmunkon, megölik a kígyókat!), az ijedelemtől 

rögtön egy olyan éneket kezdett énekelni, amit még az édesanyja tanult meg gyerekkorában: 

„Amikor félek, Tebenned bízom én”. Steve-vel összemosolyogtunk, mert örültünk, hogy egy 

újabb nemzedék tanulja meg, hogyan alkalmazza a biblikus ismeretet a különböző 

élethelyzetekben. 

Az eltúlzott szülői gondoskodás helyesnek tűnhet, de ha megtanuljuk úgy nevelni a 

gyermeket, amivel segíthetjük úgy növekedni, hogy egyre kevésbé támaszkodjon ránk, és 

egyre inkább Krisztusra, az meg fogja adni a kellő felkészítést a számára, hogy úgy hagyja el 

az otthonunkat, hogy kész legyen Krisztust az Ő királyságáért és dicsőségéért követni. 
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