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Gyermeki hit
Egy gyermektanÃ-tÃ³ gondolatai a TerÃ©zvÃ¡rosi GyÃ¼lekezetben

A gyermekiskolÃ¡ban Ã©pp a bûnesetrõl tanultunk. Felolvastuk 1MÃ³zes 3. fejezetÃ©t, versrõl versre ment a Biblia, egyik
kÃ©zbõl a mÃ¡sikba. Lelkesen Ã©s nagyon szÃ©pen olvastÃ¡k az igÃ©t a 8-9 Ã©ves, szeleburdi kisfiÃºk. MikÃ¶zben hallgattam
nÃ©ztem õket, elgondolkoztam azon, hogy vajon mennyit Ã©rtenek meg belõle, nem tÃºl nehÃ©z-e a szÃ¶veg nekik?

Eddig â€želmesÃ©ltemâ€• nekik a â€žtÃ¶rtÃ©neteketâ€•, de mÃ¡r â€žnagyfiÃºkâ€• (hÃ-jÃ¡n
vagyunk a kislÃ¡nyoknak). A tÃ¶bbi tanÃ-tÃ³val szeretnÃ©nk, hogy szokjÃ¡k a
BibliÃ¡t, ismerjÃ©k meg, tanuljÃ¡k meg Ã©rteni Ã©s hasznÃ¡lni, de ami a
legfontosabb, hogy szeressÃ©k meg. FedezzÃ©k fel azt, hogy mennyire
izgalmas, Ã©rdekes Ã©s csodÃ¡latos. Ne azÃ©rt, mert azt mondjuk nekik, hogy
kell, hanem sajÃ¡t Ã©lmÃ©nybõl.

De elÃ©g erre ez a tÃºlsÃ¡gosan is
rÃ¶vid egyÃ¼tt tÃ¶ltÃ¶tt idõ? SzÃ³val nÃ©ztem õket, ahogy a â€žkÃ¶telessÃ©gÃ¼ket
tudvaâ€•, nagyon komolyan olvastÃ¡k a BibliÃ¡t, de kÃ¶zbecsempÃ©sztÃ©k a
gyermeki huncutsÃ¡got, mikÃ¶zben tovÃ¡bbadtÃ¡k a kÃ¶nyvet: â€žTeeee
jÃ¶Ã¶Ã¶sssszz!â€• KÃ¶zben kicsit lÃ¶kdÃ¶sõdtek, kicsit csipkelõdtek Ã©s persze
oda-oda sandÃ-tottak is felÃ©m, hogy szabad-e. AztÃ¡n jÃ³kat nevettek, lÃ¡tva
a mosolyomat, hogy a komoly feladatot is lehet jÃ¡tÃ©kosabban vÃ©gezni.
Elolvastuk a fejezetet. EzutÃ¡n az õ nyelvÃ¼kre lefordÃ-tva Ãºjra akartam
nekik mesÃ©lni a tÃ¶rtÃ©netet, de elõtte mÃ©g feltettem egy kÃ©rdÃ©st, hogy
lÃ¡ssam, melyik rÃ©szek kevÃ©sbÃ© egyÃ©rtelmûek. El tudnÃ¡tok mondani mirõl
olvastunk?

TudtÃ¡k! Mennyire? Teljes egÃ©szÃ©ben! NevetgÃ©ltek-e
kÃ¶zben? Persze, de megengedtem nekik. A hangulat oldott, kÃ¶zvetlen,
barÃ¡tsÃ¡gos Ã©s persze jÃ¡tÃ©kos volt. Ã‰s a gyerekek figyeltek. A csapat
egyÃ¼tt mindenre emlÃ©kezett. NahÃ¡t! Nem kell gyermeknyelven ÃºjramesÃ©lnem.
MikÃ¶zben vÃ©gignÃ©ztem rajtuk, el is szÃ©gyelltem magam. Mennyire
bekorlÃ¡tozzuk gyermekeinket azzal, ha nem vesszÃ¼k õket komolyan! MiutÃ¡n
egyÃ©rtelmûvÃ© vÃ¡lt, hogy az olvasottakbÃ³l mindenre emlÃ©keznek, elkezdtÃ¼k
Ã¡tbeszÃ©lgetni a leckÃ©t. LÃ©pÃ©srõl-lÃ©pÃ©sre igyekeztÃ¼nk megÃ©rteni az
Ã‰denben tÃ¶rtÃ©nteket Ã©s azt, ami a hÃ¡ttÃ©rben meghÃºzÃ³dott.

A
tÃ¶rtÃ©nethez hozzÃ¡tartozik mÃ©g valami. A gyermekiskola Ãºj asztalt kapott,
hiszen a nagyfiÃºk mÃ©gse Ã¼lhetnek kisasztaloknÃ¡l, kisszÃ©keken! Ha
komolyan vesszÃ¼k õket, jÃ¡r nekik a komoly nagy asztal, nagy szÃ©kekkel,
amit most avattunk. A tÃ¶rtÃ©net tanulsÃ¡gairÃ³l gondolkoztunk, mikÃ¶zben a
srÃ¡cok a gyÃ¶nyÃ¶rû, nagy, masszÃ-v asztal alÃ¡ beprÃ©selõdtek, de
nagyfiÃºsan. Ez megteremtette hangulatot, a meghittsÃ©get. Fantasztikus
beszÃ©lgetÃ©s alakult ki a fiÃºkkal a bûnesetrõl. Mennyire okosak ezek a
gyerekek Ã©s mennyire vilÃ¡gosan tud Isten szÃ³lni Ã¡ltaluk! Gyermeki
egyszerûsÃ©gÃ¼kkel, õszinte Ã©s megkÃ©rdõjelezhetetlen hitÃ¼kkel, az õ
szemÃ¼vegÃ¼kÃ¶n Ã¡t nÃ©zve mennyire mÃ¡s megvilÃ¡gÃ-tÃ¡sba kerÃ¼l a hit! Mennyivel
egyszerûbb, tisztÃ¡bb Ã©s vilÃ¡gosabb, minden sallangtÃ³l mentes. VÃ©gÃ¼l is
most ki tanÃ-t, kit? Ã‰n õket vagy õk engem? Nem ok nÃ©lkÃ¼l mondta JÃ©zus,
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hogy az ilyenekÃ© a mennyek orszÃ¡ga. Ã‰les tÃ¼krÃ¶t tartanak. A kÃ©rdÃ©s az,
hogy hajlandÃ³ak vagyunk-e belenÃ©zni a tÃ¼kÃ¶rbe. Minden ostoba gõgÃ¼nket,
tudÃ¡sunkat fÃ©lretÃ©ve, bemÃ¡szni az asztal alÃ¡ velÃ¼k Ã©s meghallgatni õket.
Ãšgy tanÃ-tani nekik a BibliÃ¡t, hogy kÃ¶zben õk is tanÃ-thassanak minket.
Elgondolkozni az Ã¡ltaluk feltett kÃ©rdÃ©seken, figyelni a vÃ©lemÃ©nyÃ¼kre, Ã©s
van mÃ©g egy fontos dolog. MikÃ¶zben beszÃ©lsz hozzÃ¡juk, nÃ©zd az arcukat!
Ez a legjobb visszajelzÃ©s. Minden szavad visszatÃ¼krÃ¶zõdik az arcukon. Ha
õszinte hittel beszÃ©lsz, Ãºgy, hogy kÃ¶zben JÃ©zus helyet foglal
mellettetek, jelenlÃ©te lÃ¡thatÃ³ lesz a gyermekek arcÃ¡n. Amit a Biblia
leÃ-r, szÃ¡mukra vitathatatlan. Ha szÃ¼ksÃ©ged van Ãºj erõre, a hited
mÃ©lyÃ-tÃ©sÃ©re, beszÃ©lgess az ÃšrrÃ³l egy kisgyerekkel!

VÃ¡ros ViktÃ³ria
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