
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 

Fiát adta oda, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn, 3,16 

 
KÖNNYEK MAGZATA 

A sajópálfalai kegyhelyen megélt reményünk 

 

Könnyek a gyermekért 

 Egy keresztény anya, Szent Mónika sokat sírt fiának, Ágostonnak bűnös életmódja 

miatt. Sokat imádkozott érte. Folyamatosan számonkérte vétkeit. A gyermeket persze bűnei 

ellenére mindvégig szerette. Egy alkalommal Szent Ambrus püspök az aggódó, síró anyának 

azt mondta: „ennyi könnynek magzata nem veszhet el...”. Ma Szent Ágostont az egyik 

legnagyobb hatású egyházatyaként tiszteljük szerte a világon 1 . Mónika hite és imái 

megtermették gyümölcsüket a kegyelem talaján. 

 

Zarándoklat 

 

 A 300 éve könnyező Sajópálfalai Szűzanya kegyképéhez zarándokoltunk a nagyböjti 

időben, március 29-én. Görög katolikus testvéreinknél ez a nap az Örömhírvétel ünnepköréhez 

tartozik.2  Nagy szeretettel fogadtak és láttak vendégül minket. Hívő közösségként gyűltünk 

össze, akik a katolikus gyermekvédelmi szakellátásban dolgozunk, hogy együtt imádkozzunk, 

együtt gondolkozzunk, egy közösségben testvérként erősítsük meg egymást. 

  



 

Példakép 

 Mária nekünk katolikusoknak példakép, aki felismerte és elfogadta Isten akaratát, annak 

szentelte életét. 

Jézus amikor a kereszten függött a halál küszöbén, János volt az egyetlen jelenlévő tanítvány. 

„Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, …. így szólt anyjához: Asszony, 

íme, a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! És ettől az órától fogva 

otthonába fogadta őt az a tanítvány.” 3 

 Ez az esemény az alapja annak, hogy a hagyomány mintegy a keresztények anyjaként 

tekint Jézus anyjára, Máriára az első keresztényre. Jézus ekkor, mint Mária fia, átadja helyét a 

jelenlévő tanítványnak. A tanítványok ezután Máriára, mint anyára tekintenek. Kétségtelen, 

hogy Mária a legnagyobb szent anya a történelemben. Különösen azért, mert az élő Istent 

méhébe fogadva és őt, mint gyermeket nevelve egy felemelő organikus együttépülés részese 

lehetett. Mária nekünk a gyermekvédelemben dolgozóknak olyan példakép, akinek 

odaadásából meríthetünk. Hiszen az Úrtól mi is gyermekeket kaptunk, akiknek nevelésére 

hívott meg bennünket. 

 Több Mária kegyhelyen érte már a híveket az az élmény, hogy Mária sír, aggódik 

gyermekeiért. Sír, mint amikor fia a halálba tartott. Sok gyermek tart előre ma is a széles, 

halálba vezető úton4 . Aggódunk mi is, amikor nem tudjuk, mi fog történni. Azonban a mi 

életünket remény formálja át, mert Jézus kereszthalálával és feltámadásával mindenkit 

megszabadított. Mindenkit, aki befogadja Őt, és részese akar lenni a világ kezdetétől készült 

teljességnek, melyet Megváltónk megnyitott nekünk és amit mi Isten Országának nevezünk. 

 

 



 

Egységünk 

 Együtt imádkoztunk Orosz Atanáz püspök atya vezetésével a sajópálfalai templomban, 

görög katolikusok a Szent Zotikosz Szolgáltatótól és Szent Lukács Szolgáltatótól, római 

katolikusok a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatától és a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójától. Egyek voltunk, ahogyan Jézus 

kér bennünket.5 

 

 
 

Szabóné Szívos Ildikó, az Országos Egyházi Módszertani Intézmény vezetője által koordinált 

lelki napon Atanáz püspök atya és Páll Miklós atya előadásai után kérdeztünk és osztottuk meg 

egymással tapasztalatainkat, gondolatainkat. A nap végén a kegyképről és a településről beszélt 

nekünk Kiss Attila Gellért plébános atya. 

 



 

Kép példa 

 

 A katolikus és különösen a keleti kereszténység hagyományában fontos szerep jut a 

képeknek, mert azok az érzékeinkre ható módon jelenítik meg hitünk elemeit6. A szemlélődés 

eszközei. 

 Orosz Atanáz püspök atya beszédében a kegyképről, majd általában a képről beszélt és 

elmondta, hogy az ember Isten képmása. 

Így a gyermek is Isten hasonlatosságára teremtett létező.7  A gyermek Isten képmása, aki a 

kiteljesedésre van meghívva, s ebben a felnőtteknek van feladata. 

 

 
 

Előre kiválasztva 

 Páll Miklós atya beszédében elmondta, hogy a gyermek számára meg kell mutatnunk a 

határokat, fegyelmeznünk is kell, ha szeretünk. Külön kiemelte, hogy Isten már a világ 

teremtése előtt ismert, mindannyiunkat, olyannak alkotott amilyenek vagyunk. 

Szeretetből akart minket olyannak, amilyenek vagyunk. Ismert már bennünket születésünk 

előtt, s azért vagyunk, mert a létbe hív teremtő akaratával.8 9 10 

Elsőként azt kell megéreztetnünk gyermekeinkkel, hogy ők eredendően jók. Saját 

szerethetőségükbe vetett hitüket visszaadni igaz szeretettel tudjuk. Minden ami rossz lehet, nem 

az ő lényegükhöz tartozik. A rosszra való hajlandóságunk a sérült emberi természetünk 

eredménye csupán, melynek gyógyulására van lehetőségünk. 



 

 

 

Győztes akarat 

 

Páll Miklós atya arról is beszélt, hogy papi szolgálatának kezdetén azt kérte, hogy életét az Úr 

akarata szerint alakíthassa, mert az ember hajlamos más utat keresni. 

Jézus szenvedéstörténete is utal az emberi természet ezen nehézségére, amikor Ő így 

fohászkodik: „Ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd!”11 

 Mindannyiunk számára helyes irány a hitéletben, hogy az Úr akaratát keressük, és akkor 

válaszokat, jó válaszokat kaphatunk kérdéseinkre. A gyermekeinkkel kapcsolatos kérdéseinkre 

is. „Keressétek elsősorban Isten Országát és mindent megkaptok, ami szükséges.”12 



 

 

 
 

Átok és áldás 

 Az előadásokat követő fórum után sokunkat elgondolkodtató kérdés merült fel: Mi az 

áldás és átok jelentősége a ránk bízott gyermekek életében? 

 Gyakran tapasztaljuk, hogy deviáns légkörben szocializálódott gyermek számára még a 

jó választásának lehetősége sem ismert. 

 Az első munkanapjaim egyikén közel húsz éve arra figyeltem fel az akkor még a 

szocializmusból ittmaradt gyermekotthoni rendszerben, hogy három gyermekfelügyelő állt 

körben karba tett kézzel és méregették a gyerekeket. Az egyik azt mondta: „Nézzétek, ezek 

olyanok, mint az állatok, ezekből sosem lesz ember.” Az egyik hat éves fiú épp akkor nézett fel 

és hallotta ezeket a szavakat. Látszott a tekintetében, hogy megértette, mit mond a felnőtt, majd 

egy afféle „naés” tekintettel a szemében fordult el és játszott tovább. Sajnos úgy tűnt, hogy 

befogadta a felnőtt mondanivalóját, hogy ő ilyen... 

 



 

 A Biblia logikája szerint ez a beszéd átok volt. Átok, ami megtéveszt és a romlás felé 

vezet. Ha elhisszük, befogadjuk a rosszat, az hatalmat nyer felettünk. Áldás, amikor felismerjük 

a jót és az az üdvösség keskeny útjára vezet és megtart azon.13 

 Az áldás ereje az átokkal szemben olyan, mint  a fény a sötétséggel szemben. 

 Egy alkalommal az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vizsgálatán felállt a 

pszichiáter, nyújtotta a kezét. Azt mondta, hogy gratulál ahhoz a munkához, amit a Szent 

Ágotánál végzünk, mert az egy csoda, hogy ennek a gyermeknek a lelkében Hajóson megjelent 

a jó választásának lehetősége, ami azelőtt lehetetlennek tűnt és a korábbi élete folyamán 

ismeretlen volt számára. 

 
 

Meg kell látnunk és szeretni a jót gyermekeinkben, a bűnt pedig elutasítani, mint ami nem 

tartozik hozzájuk. Néri Szent Fülöp is az ördögnek adta a pofont. Bosco Szent János is azt 

mondta, hogy az irgalmasság cselekedeteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a 

mennyországét. 

 

Reményünk 

 

 A gyermekeink még nem felnőttek, de egyszer ember lesz belőlük. Hogy így legyen, 

szükségük van a szeretetre. Aki, ha megérintett minket, megérinti őket is, mert Isten a szeretet.14 

Hogy mindez valósággá váljon, ahhoz be kell hívnunk imáinkban az életünkbe Istent és keresni, 

felismerni és cselekedni az ő akaratát. 

 



 

 Ha vétkeztünk, kérjük bocsánatát és ő újra felemel bennünket, mert egyszer és 

mindenkorra megfizette már Jézus vétkeink árát. Ez az evangélium, az örömhír. 

 A mi küldetésünk az, hogy határokat szabjunk, áldott környezetet és otthont teremtsünk, 

szeressünk, aggódjunk, könnyeket ejtsünk, s birtokoljuk a reményt, hogy ennyi könny magzata 

nem veszhet el. Mindez áldás lesz, hogy az a gyermek, akit ránk bíznak, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen. 

 

 

Daám Tibor 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

Pasztorációs Munkacsoport 

1
      Baján speciális lakásotthonunk védőszentjének mi is Szent Ágostont választottuk. 

2A Római Katolikus Egyházban népiesen Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Mindkét egyházban Jézus születésének Gábriel arkangyal 

általi hírüladását jelenti. 

3     Jn 19, 26-27 
4
     Mt 7, 13-14 

5
     Jn 13, 35 

6
     A görög εικόνα - eikona, (latin közvetítéssel ikon) kép/más/, amely τύποϛ – tüposz, „lenyomata” valami valósnak. 

7
     Ter 1, 27 

8
     Neve is ezt jelenti: Az a személy, aki szeretetből akaratával a létbe hív és abban tart minden létezőt, azaz hwhy (JAHWE) 

9     Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. 1Jn 4, 19 

10     ...anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott... Gal 1, 15 

11    Mt 26,42 

12
    Mt 6,33; Lk 12,31 

13
    Lk 13,23-24 

14
    1Jn 4,8 
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