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A MAGYAR KIADÓ ELŐSZ AVA

Ismét egy újabb könyv a gyereknevelésről? Minek? – kérdezheti az ol-
vasó. Hiszen legalább egy tucatnyi kiadvány jelent meg az elmúlt két 

évtizedben ebben a témakörben. Lehet-e még újat mondani? Meggyőző-
désünk, hogy lehet. Pontosabban nem is újat kell mondani – hiszen ezt 
már sokan megtették eddig is – hanem valami régit. Valami régit, amiről 
elfeledkeztünk, ami egyébként Írás-szerű, azaz Szentírás-szerű. 

Mi ugyanis azt hisszük, hogy a gyereknevelés vonatkozásában is visz-
sza kell térni a régi utakra (Jer 6,16), hogy megnyugvást találjunk a lel-
künknek. Ugyanakkor nemcsak a mi lelkünknek, hanem a gyermekeink 
lelkének is. Ez a lelki megnyugvás nem csupán itt és most fontos, hanem 
az örökkévalóság szempontjából is. Hiszen olyan jó lenne, ha gyermeke-
ink hitre jutnának, és így teljes családunkkal, majd később unokáinkkal 
együtt dicsérhetnénk a mi Megváltónkat. Nemcsak itt, hanem odaát is. 
Ennél semmi sem fontosabb! 

Sajnos szomorúan kell megállapítanunk, hogy még az evangéliumi 
keresztyének egyre töpörödő táborában is meglehetősen könnyelműen 
kezelik a gyereknevelés kérdéseit. Az is nyilvánvaló, hogy a biblikus gye-
reknevelési modell eróziója egyre erőteljesebb. A világ nyomása, az igei 
tájékozatlanság, a pszichológiai színezetű keresztyén irodalom dömping-
je megtette hatását. Továbbá a különféle vallásos magazinok ’jóvoltából’ 
is óriási a zavar az igénybevehető gyereknevelési módszerek vonatkozá-
sában. A helyi gyülekezetekben pedig szinte alig hangzik el világos taní-
tás erről a kérdésről. 

Mindeközben a szülők gyors változásokat és azonnali eredményeket 
akarnak látni a gyermekek életében – lehetőleg minimális befektetéssel. 
De ki vállalja ma a gyerekek hosszú évekig elhúzódó kitartó tanítását, 
lelki pásztorolását és fegyelmezését? Ki akarja egyáltalán ma biblikusan 
nevelni gyerekét? És ki akarja ezt a küldetést hitben járva megharcolni, 
tudván azt, hogy ez a munkánk sem hiábavaló az Úrban? Remélem, az 
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olvasó egy olyan szülő lesz, aki felismeri, hogy gyermeke lelki fejlődésé-
nek alakulásáért ő a felelős, hiszen az Úr ezt elsősorban reánk, szülőkre 
bízta.

Ha eddig eljutottunk, már csak egy kérdés marad hátra: Hogyan te-
gyük mindezt? Itt siet segítségünkre Tedd Tripp mindazzal, amit ebben 
a könyvben összefoglalt számunkra. A szerző nemcsak szülő, hanem is-
kolaigazgató és lelkipásztor egyszemélyben. Ennélfogva egyedi rálátás-
sal rendelkezik a gyereknevelés útvesztőire. De mindenekelőtt egy olyan 
ember, akinek Isten Igéje valódi tekintély. A gyereknevelésben is. Ezért 
javaslom, vegyük komolyan minden tanácsát. Meg fogunk lepődni, milyen 
sokszor korrigálja igei látásunkat úgy, hogy közben előnkbe hozza a bib-
likus priorításokat, ugyanakkor a gyakorlati teendőkben is eligazít. Ted 
Tripp nem csupán a külsőségekre összpontosít, hanem a gyermeki szívre 
is kiemelten figyel. Összegzésképpen: ez valóban egy biblikus és praktikus 
könyv. Ne hagyjuk ki sem az olvasását, sem az alkalmazását, hogy nevel-
hessük gyermekeinket „az Úr tanítása és intése szerint.” (Ef 6,4)
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