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A SZÜLŐK FELELŐSSÉGE A GYERMEKNEVELÉSBEN

„Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek 
az Úrtanítása szerint fegyelemmel és intéssel” (Ef 6:4).

A Biblia szerint a szülők, és elsősorban az apa (gr. πατήρ,patér) feladata az, hogy a 
gyermeket Isten félelmében nevelje. A gyermek nem a szülők produktuma, hanem Isten 
ajándéka (Zsolt 127:3), és mint minden Istentől származó ajándékkal, így gyermekünkkel is 
jól kell sáfárkodnunk – tudva azt, hogy Isten számon kérheti, hogy hogyan neveltük őket. A 
következő bibliai alapelvek segíthetnek abban, hogy a szülők jó példával tudjanak a 
gyermekeik előtt járni, és keresztény lelkületben neveljék őket. 

1. KINEK A FELADATA A GYERMEK NEVELÉSE?

A modern felfogással szemben (mely a nevelési funkciót szinte kizárólagosan az óvodának, 
iskolának vagy épp – kimondatlanul – a tévének tulajdonítja) a gyermek nevelése a szülők 
feladata: „Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását” (Péld 1:8, vö. 5Móz 
4:9-10, 6:7, Zsolt 78:3-7, Péld 1:8, 6:20, Ef 6:4, Kol 3:21).

Ezen alapelven belül még egy kitételt tehetünk az 1Thessz 2:7, 11-12 alapján: a nevelés 
elsősorban az apák feladata. A Biblia többnyire az apákat szólítja meg, amikor arról ír, hogy 
neveljük, tanítsuk és fegyelmezzük a gyermekeinket (pl. Ef 6:4, Kol 3:21, Zsolt 78:6). Az 
anyáknak pedig a melegebb és szeretetteljesebb dajkáló funkciót tulajdonítja. A nevelés 
akkor lesz valóban biblikus, ha egy gyermek részesül mindabban, amit az apa és az anya 
együttesen tud neki adni. 

A modern apáknak el kell fogadniuk, hogy Isten felelősséget bízott rájuk, és a gyermek 
nevelését nem háríthatják át az anyára. Dr. Pálhegyi Ferenc erre hívja fel a szülők figyelmét: 
„A nevelés felelőssége elsősorban az apáé, csak másodsorban az anyáé, a közgondolkodással 
ellentétben. A Biblia mindig az apákat szólítja meg, ha nevelésről van szó” (Keresztyén 
házasság, Kálvin, Bp. 2011. p. 101.).

A keresztény szülőknek azt is meg kell érteniük, hogy Isten rájuk bízta a gyermeket, így nekik 
kell gondoskodniuk nem csak a fizikai, de a lelki szükségleteiről is. Nem a vasárnapi iskola 
tanítója, vagy a gyülekezet fogja istenfélelemre nevelni a gyermeket, hanem a szülőnek kell a 
példájával és szavaival ilyen nevelést adnia neki. A gyülekezet és a gyermek bibliaórák vagy a 
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vasárnapi iskola is fontos szerepet játszhat a gyermek nevelésében, de nem helyettesíti, 
csupán kiegészíti a szülők tevékenységét. 

2. A GYERMEKNEVELÉS LEGYEN KRISZTUS-KÖZPONTÚ 

Keresztelő János szolgálatáról ezt írja a Biblia: „Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az 
ő Istenükhöz, és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, 
és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé” (Lk 
1:16-17). 

A szülő szívének először a gyermekéhez kell fordulnia, hogy ezt követően a szülő a gyermek 
szívét Istenhez fordíthassa. Pál apostol ezt mondja: „Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek 
voltunk odaadni nektek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert 
annyira megszerettünk titeket” (1Thessz 2:8). A jó nevelés része az, hogy a szülő figyelembe 
veszi, hogy hol tart éppen a gyermeke, szeretettel és elfogadással fordul felé, nem vár tőle 
többet (de kevesebbet sem!), mint ahol éppen tart. De anélkül, hogy Isten a szívünket 
gyermekeink felé fordítaná, nem tudjuk őket hozzá vezetni. Először nekünk kell a 
gyermekeinkhez megtérni, hogy aztán az ő Istenhez való megtérésüket tudjuk elősegíteni. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a családi életnek gyermek-központúnak kellene 
lennie. A család középpontjában Jézusnak kell állnia – csak ez tudja boldoggá tenni a 
kapcsolatainkat. Nem lehet az uralkodó a gyermek szava a családban („hisztizés”), mert 
akkor nem lesz tartós a békesség. Ha azonban minden kapcsolatunkban (férj-feleség, szülő-
gyermek) Jézus Krisztus áll a középpontban, akkor a neki való engedelmesség megalapozza 
majd a családi békét és összetartást. 

3. BIBLIAI ALAPELVEK A GYERMEKNEVELÉSBEN 

A következő bibliai alapelvek a segítségünkre lehetnek, ha szeretnénk a család teremtőjének, 
Istennek a tetszése szerint nevelni a gyermekünket. 

 Fogadjuk el, hogy a gyermekünk Isten ajándéka. A lelkipásztorom mindig ezt 
mondta: „Az emberek kisszéket tudnak csinálni, de gyereket nem.” Valóban, 
ajándékba kapjuk Istentől, hogy sáfárkodjunk vele. Mivel Istentől kaptuk, és 
sáfársággal bízott meg minket, ezért neki engedelmeskedve kell teljesítenünk 
feladatunkat (Zsolt 127:3). 

 A Biblia nem ismeri a gyermekkeresztség fogalmát, azonban ismeri azt a szokást, 
mely szerint a gyermeket bemutathatjuk Istennek már élete legelején (vö. 1Sám 
1:28, Lk 2:22). Ezzel elismerjük, hogy a gyermek Istené, mi pedig szeretnénk vele jól, 
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Isten akarata szerint sáfárkodni. Ha már az élete elején bevonjuk Istent a családi 
életünkbe, akkor biztosak lehetünk benne, hogy egész életében végig fogja kísérni a 
gyermek életét. A teremtési beszámolóból tudjuk, hogy aminek Isten már a legelején 
ott van, az a végére „igen jó” lesz (1Móz 1:1, 31).

 Tanítsuk meg gyermekünket arra, hogy szeresse az igazságot és gyűlölje a 
gonoszságot, és értessük meg vele, hogy ez a fajta különbségtétel a jó és rossz között 
ahhoz vezet, hogy Isten kedvére lehetünk (Zsid 1:9). Ebben a szülők személyes 
példamutatása nagyon fontos – a tetteik többet érnek, mint önmagukban a szavaik. 

 Tanítsuk meg arra, hogy engedelmeskedjen a szüleinek a bibliai nevelés és 
fegyelmezés során (5Móz 8:5, Péld 3:11-12, 13:24, 23:13-14, 29:15, 17, Zsid 12:7). Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy a gyermeket csak veréssel lehet jól nevelni és 
fegyelmezni. De az sem igaz, hogy bizonyos esetekben a gyermeknevelésben nincs 
helye a testi fenyítésnek – amennyiben tényleg szükséges –, hisz ezzel a gyermek 
életét is meg lehet menteni. 

 Tanítsuk meg neki, hogyan ismerheti fel Sátán csapdáit a rossz társaságon, istentelen 
életmódon, erkölcstelen viselkedésen stb. keresztül (Péld 13:20, 28:7, 1Jn 2:15-17). 

 Tudatosítsuk benne, hogy Isten minden pillanatban tisztában van a tetteivel, 
szavaival és gondolataival, akár jók, akár rosszak azok (Zsolt 139:1-12). 

 Neveljük úgy, hogy már kora gyermekségétől hangsúlyozzuk neki a hit és megtérés 
fontosságát (Mt 19:14). Ne várjunk ezzel addig, míg „nagyobb lesz”, vagy „alkalmas 
lesz az idő”, mert ez sosem fog eljönni. Ismertessük meg vele Istent korai éveiben, 
vezessük őt Jézushoz, vonjuk be a gyülekezeti közösségbe, és szoktassuk hozzá, hogy 
az Istennel való közösség élete része legyen. 

 Mutassuk meg neki a gyülekezeti közösség fontosságát (Zsolt 119:63, ApCsel 12:5, 
Zsid 10:24-25). Ne engedjük, hogy a gyermek minket vonjon ki a gyülekezeti 
közösségből, hiszen Isten drága árat fizetett azért, hogy mi a családja része lehessünk 
(ApCsel 20:28). Inkább a gyermeket tanítsuk meg arra, hogy ugyanilyen fontosnak 
tartsa a közösséget más keresztényekkel. 

 Bátorítsuk arra, hogy ne váljon a világ részévé, hanem inkább maradjon meg Isten 
közelségében (Jak 4:4). Ahelyett, hogy a világ barátjává válna, legyen Isten barátja, 
aki a világban munkálkodik Istenért, de maga nem lesz a világ része (2Kor 6:14-7:1). 
Tanítsuk meg arra, hogy átutazóban van a földön, és nem itt van polgárjoga, hanem 
Isten országához tartozik (Fil 3:20, Kol 3:1-3, Zsid 11:13-16).

 Értessük meg vele, hogy Isten szereti őt, és különleges terve van az életére nézve (Lk 
1:13-17, Róm 8:30, 1Pt 1:3-9). 

 Naponta tanítsuk őt Isten Igéjéből – akár a négyszemközti beszélgetések, akár a 
családi áhítatok során (5Móz 4:9, 6:5-7, 1Tim 4:6, 2Tim 3:15). 

 Személyes példánkon keresztül mutassuk meg neki, milyen fontos, hogy az imádság
élete szerves részét képezze (Róm 12:12, Ef 6:18, Fil 4:6-7, Jak 5:16-18).
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 Készítsd fel arra, hogy el tudja viselni az üldözést és ellenségeskedést az igazság 
miatt (Mt 5:10-12). Tudnia kell, hogy „mindazokat, akik kegyesen akarnak élni 
Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják” (2Tim 3:12). 

 Rendszeresen imádkozz a gyermekedért (Ef 6:18, 1Thessz 5:25, Jak 5:16). Tekintsd 
Jézus főpapi imádságát (Jn 17) a mintának – ahogyan ő közben járt a tanítványaiért, 
úgy járulhatsz te is szülőként Isten elé a gyermekedért. Jézus imádságából kiderül, 
mik azok a dolgok, melyekért könyöröghetünk: 1. hogy megismerjék Istent és az 
Igéjét (Jn 17:2-3, 17, 19); 2. hogy Isten őrizze meg őket a világtól, a Sátántól, az 
elbukástól, a hamis tanításoktól (Jn 17:6, 11, 14-17); 3. hogy örömüket lelhessék 
Jézusban (Jn 17:13); 4. hogy szentek legyenek gondolatban, cselekedetben és 
jellemben egyaránt (Jn 17:17); 5. hogy egyek legyenek Istennel és más hívőkkel (Jn 
17:11, 21-22); 6. hogy másokat Jézushoz vezethessenek (Jn 17:21, 23); 7. hogy 
kitartsanak a hitben és végül Krisztushoz kerüljenek (Jn 17:24); 8. hogy folyamatosan 
Isten szeretetében és jelenlétében éljenek (Jn 17:26). 

Ha ezeket a bibliai alapelveket figyelembe vesszük, és minden tőlünk telhetőt megteszünk 
azért, hogy a gyermekünket Isten félelmében neveljük, akkor nagyobb az esély arra, hogy jól 
sáfárkodunk azzal, amit Isten ránk bízott. Isten kegyelmén és gondviselésén múlik, hogy a 
gyermek megtérjen, és megszeresse őt. De ha követjük a bibliai utasításokat, akkor nagyobb 
eséllyel fogjuk tudni egy napon mi is ezt mondani majd Istennek: „Íme, itt vagyok, én és a 
gyermekek, akiket az Isten adott nekem” (Zsid 2:13). 
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