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1Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Ki a nagyobb a mennyek 

országában? 2Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, 3és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha 

meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. 4Aki 

tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. 5És aki 

befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.  

Kedves Testvéreim! 

B.U.É.K. Boldog új évet kívánok! Talán még egy pár napig ezzel a jókívánsággal köszöntjük ismerőseinket. 

Boldog? Mitől lesz boldog?  

A mai vasárnap három elhunyt testvérünkről emlékezünk meg a gyászoló családokkal, akik éppen karácsony 

környékén veszítették el hozzátartozójukat, de még rajtuk kívül is vannak, akik gyászolnak. Többen lettek 

betegek, volt aki a gyülekezetből kórházban töltötte a karácsonyt, mások otthon „ragadtak” és gyakorlatilag 

március óta szobafogságban vannak, végeláthatatlanul. Megint mások – és még mindig csak a gyülekezethez 

közel állókat említem, a munkájuk miatt vannak kétségek között, mások már sajnos ezen is túl vannak.    

Boldog új év? Automatikusan mondjuk ezt a mondatot az év első hetében, de mit jelent a boldogság? Évek 

óta elkészítik a világ legboldogabb országainak listáját. Egy eléggé összetett szempontrendszer és komoly 

elemzés alapján teszik ezt. Finnország immár 3. éve tartja az első helyet, az első 10-be az összes skandináv 

ország szerepel, rajtuk kívül még Svájc, Hollandia, Ausztria és egyedüli nem európai országként Új Zéland 

tud rendszeresen bekerülni a legboldogabbak közé. Hazánk egyébként az 53 volt legutóbb ebben a 

rangsorban. Kutatják, hogy mi lehet a skandináv országok titka?  Miért érzik ott boldogabbaknak magukat 

az emberek, mint bárhol máshol a világon? Első ránézésre két dolgot lehet megállapítani, mivel ezekben az 

országokban nagy a jólét, az egyének szintjén is, valamint itt a legmagasabb a születéskor várható 

élettartam, nagyon jó az egészségügyi és szociális ellátórendszer, És bár hosszú tanulmányok foglalkoznak 

az okokkal, de minezek bizony ott is fontos szempontok, így megállapíthatjuk, hogy a boldogság forrása a 

sok pénz és a jó egészségügyi ellátás.   

De vajon tényleg ez a boldogság? Sokszor úgy tűnik, hogy igen. Azért eszünk lencsét újév napján, hogy sok 

pénz álljon a házhoz. Újév napján csak disznóhús, hiszen ez segít abban, hogy jó legyen az év… az év 

elejéhez rengeteg babona társul, de tegnapi vezető hír, hogy a lottón 20 milliomos lett, igen, mert a 

babonákon kívül a hatalmas lottónyereményben való bizakodás is mutatja, hogy abban bízunk, hogy a pénz 

majd mindent megold. Akkor leszünk boldogok, ha jó sok van belőle. És lám a felmérések is ezt támasztják 

alá.  Amikor ezen gondolkodtam, már-már én is elhittem, hogy tényleg ezen múlik a boldogság, de mivel 

egy kicsit értek a statisztikához tudom, hogy a kulcs inkább abban a szempontrendszerben rejlik, amit ez a 

kutatás alkalmaz. Én viszont látok egy másik szempontrendszert is, mert amikor ránézek a gyerekeimre, 

akik egy bottal, néhány kővel és 0 forinttal a zsebükben egészen meggyőzően játszák el a boldogot, akkor a 

statisztikák mit sem érnek. Nem a pénz boldogít.  

De ugyanezt megnézhetjük az egészséggel is, mert ha igaz a kutatás, akkor nem szabadna olyan embernek 

lenni, aki annak ellenére elégedett és boldog, hogy súlyos betegséget állapítottak meg nála. Márpedig én 

tudok ilyenről, nem is egy esetben. 

Manapság arra tanítjuk a gyerekeinket, hogy hogyan legyenek sikeresek. Ha el akarsz érni valamit az 

életben, akkor ne törődj senkivel, semmivel, hanem menj a célod felé, és lépj át mindenkin - mondják. A 

lényeg, hogy te legyél az első. Törekedj a csúcs felé. De nem volt ez másképp régebben sem. Mai 

alapigénkben azt olvastuk: Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Ki a 

nagyobb a mennyek országában?” Mi van a kérdés mögött? Ugyanaz, ami manapság is. Ki az első? Ki a 

legjobb, ki az, aki a legjobban csinálja? A tanítványok azt gondolták, Jézusnál is van rangsor. Hogy a 

mennyben is vannak jobb helyek, meg rosszabb helyek, akárcsak itt a földön? És azért nem mindegy, hogy 

megboldogult éveimet mennyire megboldogultan töltöm. Csak kicsit leszek boldog, vagy nagyon? 

Pozícióharc van a tanítványok között. Kié a legzsírosabb hely, a legjobb kilátás, a legkényelmesebb fotel… 

A tanítványok legnagyobb kudarca most következik. Ők azt kérdezik ki a nagyobb a mennyek országában? 

De Jézus a kérdést is kijavítja akkor amikor odaállít egy kisgyermeket eléjük és azt mondja: „Bizony, 

mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek 

országába. 

A tanítványok már azt gondolják, ott vannak, azzal, hogy Jézus közelében vannak, már biztosított a helyük a 

mennyben. De Jézus válaszából kiderül, ez közelről sincs így.  



És ez nemcsak az akkori tanítványoknak szóló válasz. Jézus ma elénk is ideállít egy kisgyermeket és azt 

mondja: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem 

mentek be a mennyek országába. 

Sokat hangoztatott kifejezés az egyházban a megtérés. Ha meg nem tértek – mondja Jézus. De miről is van 

szó? Mai igénk központi gondolata ez, és Jézus nagyon szemléletesen, lényegre törően mondja el mit ért ez 

alatt: 

Először nézzük meg magát ezt a szót: megtérés. Az eredeti görög kifejezést lehetne így is fordítani: ha nem 

következik be gyökeres fordulat az életetek eddigi menetében… De mi is ez a gyökeres fordulat.  

Jézus egy kisgyermeket állít a tanítványok elé. Legyetek ilyenek, mint ez a kisgyermek. Jézusról tudjuk, 

hogy szerette az egyszerű, érthető képeket. És azt gondolom ezt a képet ma sem kell sokat magyarázni. 

Esetleg két dolgot tennék hozzá: az egyik, hogy valóban kisgyerekről beszélünk, hiszen tudjuk 12 éves 

kortól már felnőttnek számított valaki akkoriban. Ráadásul a szövegben hangsúlyosan szerepel a „kis” jelző. 

A másik pedig, hogy abban a korban a gyerekek még kiszolgáltatottabb, még inkább a szüleire, pontosabban 

az apjára utaltabb volt, mint manapság, semmihez nem volt joga, nem számított, hogy mit gondol, mit érez. 

A kisgyermek élete az apán múlt, azon, hogy bízik-e benne. 

Három kisgyermekem van. Tényleg kicsik, és ott állnak előttem napról napra, és én figyelhetem azt, amit 

Jézus mondott. Ha olyan nem leszek, mint ők… Mert ők milyenek?  

Dani, a legidősebb 10 éves. Ő az első, és ezt szereti is szóvá tenni, mégis ha arról van szó, hogy megosztja-e 

a játékát, az ételét, a takaróját… vagy bármijét akár a többiekkel, akár vadidegenekkel, akkor Dani – az 

esetek legnagyobb részében - nem kérdez, nem vitatkozik, nem öleli magához, hogy az enyém, hanem 

feltétel nélkül ad. Nem azért, mert bármit is vár cserébe… egyszerűen ő ilyen. 

Hanga a középső, hét éves, egy igazi örömforrás. Olyan felhőtlen örömmel tud örülni mindennek és 

mindenkinek, mintha az az első találkozás lenne, vagy mintha már évek óta nem látott lenne az illető. Az 

iskola kapuján a lázmérést követően megöleli azt a tanárt, aki ott van, máskor odarohan barátai szüleihez, 

megöleli őket, beleül az ölükbe, és elkezd társalogni. A gyülekezet is tapasztalhatta ezt, nem érdekli életkor, 

származás… ő a barátom… mondja.   

Vince a „legkisebb”, még csak 5 éves, de ő az, aki mindent nagyon komolyan csinál. Neki a játék nem játék, 

hanem az az ő feladata. Mindemellett ő még a leginkább szülőfüggő. Neki még a puszi gyógyító erővel bír, 

az ő számára a biztonságot az ölelő kéz jelenti, és amikor fél, akkor vagy hozzánk, vagy testvéreihez bújik. 

Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek… Sok-sok olyan tulajdonság van a gyermekekben, amely a 

felnőttekből már kiveszett. Mert felnőttek, mert ők már megtanultak viselkedni. Jézus odaállít elénk egy 

kisgyermeket és azt mondja: ilyenek legyetek. Akik önzetlenek, akik nem érdekből szeretnek, akik teljes 

bizalommal vannak atyjuk iránt.  

Persze, ahogy növekszik az ember úgy ez az alázat átalakul, és végül csak valahol mélyen él ott legbelül. De 

Jézus azt mondja, ezt a mélyen lévő, gyermeki érzést kell felszínre hozni ahhoz, hogy vele legyünk, hozzá 

jussunk.  

Radnóti Talán című versében így fogalmaz: Talán, ha gyermek lennék újra…Vagy talán bolond lehetnék? 

A költőben is felmerül a vágy… gyermek szeretne lenni újra, vagy bolond. Vagy a kettő ugyanaz?  

Igen a világ szemében bolondság az, amiről Jézus mai alapigénkben beszél. Hogy visszaforduljon az ember 

ahhoz a gyermeki énhez, ami ellen annyira küzdött. Amit hosszú kamaszkora során annyira szeretett volna 

levetni. Hogy önálló legyen, hogy független legyen, hogy ne legyen kiszolgáltatott. És most térjen vissza 

ehhez az állapothoz? 

Igen. Térj vissza abba az állapotba, amikor még nem volt kérdés, hogy ki teremtette ezt a világot, és benne 

ki alkotott meg téged. Térj vissza abba az állapotba, amikor még tudtad, hogy a biztos szülői kéz mögött egy 

még biztosabb atyai kéz van. Térj vissza abba az állapotba, amikor még tudtál szeretni anélkül, hogy 

feltételeket szabj. Térj vissza abba az állapotba, amikor még be tudtál fogadni egy kisgyermeket, és nem 

számított, hogy milyen a bőrszíne, a szaga, a haja, milyenek a körülményei. Térj vissza a gyermekkorba, de 

ne legyél gyerekes.  

Ha azzal kezdtem, hogy BUÉK, hadd fejezzem be szintén ezzel a mozaikszóval. B.U.É.K. Bízd Újra Életed 

Krisztusra. Mert ez az, amit egy gyermek megtesz. Feltétel nélkül bízik a szülőben, a másik emberben. Bízd 

rá magad, úgy, ahogy van. Nem a pénzben, ne az egészségben bízz, hanem benne, aki igazi boldogsággal 

tud megajándékozni, nem anyagiakkal, hanem azzal, ami sokkal több annál, igazi tőle jövő boldogsággal. 

Csak így, csak vele lesz boldog az új éved, de vele, akár a kórházban, akár a gyászodban, akár az összetört 

életedben is. Bízd rá magad! 

 


