
 

 

 

 

Ima a magyar népért 

51.hét                                

Gyermekek 

    

 Az elmúlt évben több mint 7000 bejelentett gyermekbántalmazási 
üggyel foglalkozott a rendőrség. Ebből több, mint 200 esetben olyan 
súlyos lefolyású ügyekről volt szó, hogy az érintett gyermekeket állami 
gondozásba kellett helyezni. 

 Szakértők szerint minden bejelentett gyermekbántalmazási ügyre 21 
nem bejelentett eset jut, vagyis a valóságban körülbelül 150.000 
gyermek érintett súlyosan. 

 Sajnos azonban a komoly lelki, anyagi nehézségek között élő 
gyerekek száma még ennél is jóval magasabb.  
 

  

 
 
 Ezek az elszomorító adatok  sötét jövőt jósolnak társadalmunknak. Bár a gyerekek 

lelkivilága rendkívül rugalmas és hosszútűrő, sőt egyes esetekben a csodával 
határos módon megbocsátó és naiv, mégis az emberi élet első élményei gyakran egy 
egész életútnak irányt szabnak. A gyermekkorban tönkretett erényeket, ambíciókat, 
hitet felnőtt korban már nagyon nehéz helyreállítani. Erre csak a szeretet képes, 
mégpedig elsősorban Jézus szeretete.  

 Az említett állapotok ellenére sem mondható, hogy a magyar társadalom 
„gyermekellenes”. Bár egyre kevesebb a születésszám, de általánosságban 
elmondható, hogy a megszületett gyermekeket értékként kezelik. Sajnos azonban a 
gyermeknevelés és családvezetés során felmerülő problémák leküzdésére a jóindulat 
kevés. Isten segítsége és kegyelme nélkül ez gyakorlatilag lehetetlen. Borzasztó 
látni, hogy szép reményekkel, szeretettel induló házasságokat, gyermek-szülő 
kapcsolatokat miképp mérgez meg teljesen a Sátán. Szörnyű a tény, hogy a legtöbb 
ember önnön magát szigeteli el Isten segítő szándékától. A Sátán pedig a markába 
nevet azon, hogy gyakorlatilag ellenállás nélkül rombolhat családjainkban, 
gyermekeink lelkében. 

 Elsősorban mindenki a saját gyermekéért felelős, mégis mi, akiket Isten tisztább 
szellemi látással áldott meg, felelősek vagyunk azért, hogy a megtévesztett tömegek 
helyett is őrködjünk szűkebb értelemben a magyar, tágabb értelemben a világ összes 
gyermeke felett.  

 Ennek tudatában imádkozzunk a gyerekekért. Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy 
miképp tudunk leginkább Neki tetsző módon részt venni abban a különösen kiélezett 
szellemi harcban, mely a gyermekek szívéért zajlik.  

 Imádkozzunk a szülőkért is, hogy bátran forduljanak Istenhez családjuk és 
gyermekük ügyében. Isten nyissa fel szemüket, hogy meglássák megtévesztettségük 
súlyos mértékét.  
 

 


