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Kedves Olvasók! 

 

 Soron következő hírlevelünket küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 
információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 
fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 
munkájukat.  

Szentek élete címet viselő sorozatunkban minden alkalommal egy kiemelkedő 

szent életútját mutatjuk be. Nem titkolt célunk, hogy fiataljaink megismerkedjenek 
választható alternatívákkal, ehhez jó eszköznek tartjuk új rovatunkat. Kiírtunk egy 
képzőművészeti pályázatot is a Szentek életével kapcsolatosan.  

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen 

tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg 
nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 
ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 
 
 
 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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December 

Adventi szavalóverseny 

A Szeged Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója 

hagyományteremtő céllal szervezte meg adventi szavalóversenyét valamennyi katolikus 

egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézmény számára. 

 

Az ország minden részéről érkeztek 14-21 év közötti lakásotthonokban és 

nevelőszülőknél élő gyermekek. A Hajdúdorogi Főegyházmegye Szent Lukács Görögkatolikus 

Szeretetszolgálat, Szent Lukács Gyermekvédelmi Központja, a Miskolci Egyházmegye Szent 

Zotikosz Gyermekvédelmi Intézménye és a Váci Egyházmegye Otthon Szociális Szolgáltatója 

által gondozott gyermekek is meghívást kaptak Szegedre, ahol többek között szavaltak bajai, 

debreceni és nyíregyházi fiatalok is. 
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A fellépők versekkel, szentírási részletekkel és prózákkal készültek, három korosztályban több 

mint 40-en álltak színpadra.  

 

Legtöbben az Innen és túl kötetből választottak verset, ám sokan szavaltak a Bibliából is. A 

bajai speciális lakásotthon fiataljai például két verset zenésítettek meg, ezt adták elő saját 

stílusukban. 

 

A fő szempont a megélt hit átadása volt, a zsűritagok - Gránicz László görögkatolikus 

pap, Jyothy Jampana, a Szalvator nővérek rendjéből, a Szent Imre kollégium lelki vezetője és 

https://szegedma.hu/wp-content/uploads/2018/12/BC5K4505.jpg
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Kothencz János, Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója - elsősorban ezt 

díjazták.  

 

Negyvenegy versenyző indult el a Szent Ágota szervezésében megvalósuló 

szavalóversenyen. A gyerekek katolikus fenntartású intézményekből és nevelőszülőknél élő 

családokból kiemelt fiatalok. A résztvevők az életkoruknak megfelelően három kategóriában 

szavaltak verseket a keresztény hit és az Advent kapcsán. 
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Az előadói versenyen nem csak versekkel lehetett indulni, hanem akár szentírási 

részletekkel is. Az egyetlen kikötés az volt, hogy keresztény ihletésű legyen az előadás. Nem 

számított a nyelvi, vagy az előadói készség, így akár egy beszédhiba is belefért a versenybe. 

Az értékelésnél az számított, hogy a megélt lelkiségét a fiatal, hogyan tudja kommunikálni, 

átadni a közönségnek. 

Nagy érdeklődés és lelkes résztvevők jellemezték ezt a napot. A nyertesek lelki irodalmat 

kaptak, cserébe a jó szereplésükért. 

 

A meghitt napot még varázslatosabbá tette a gyertyagyújtás az adventi koszorún, és a közös 

ima. Advent első vasárnapján a készülődést is megélhették a gyerekek: a megnyitón az első 

gyertyát is meggyújtották az adventi koszorún és a nap szeretetvendégséggel zárult. 

 

  

https://szegedma.hu/wp-content/uploads/2018/12/BC5K4782.jpg
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Agora Karácsony-Tatabánya 

 

December elején, Szent Miklós ünnepén a Szent Ágota Ünnepi Területi Gálaműsort rendezett 

Tatabányán, az Agorában. A színes műsor előtt szeretetvendégséggel várták a meghívott 

gyermekeket és fiatalokat. A műsort követően mindenki megkapta a személyes ajándékát, 

valamint a csomagon kívül apró ajándékok ruhák, könyvek sokaságából is válogathattak. A 

rendezvény segítségével közösen hangolódtunk a karácsony közeledtére. Sokan találkozhattak 

a sorstársaikkal, barátaikkal, ezért ez a szívet melengető esemény segített kiszakadni a szürke 

hétköznapokból is. Sztárvendégek is voltak a rendezvényen, aminek a gyerekek nagyon örültek. 
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Szakmai konzultációs nap 

A gyermek lelki problémáinak felismerése. Veszteség és Gyógyulás 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos 

Egyházi Módszertani Intézménye decemberben is megtartotta Szakmai Konzultációs Napját, 

amely napon kiváló előadásokat hallgathattak meg a nevelőszülők és a gyermekekkel 

közvetlenül foglalkozó kollégák. A gyermekek lelki problémáival foglalkoztunk, azon belül 

pedig kiemelt szerepet kapott a beszélgetésben a gyász és a gyászfeldolgozás. Előadóink között 

volt Dr. Dochnal Roberta gyermekpszichiáter, Komáromi Katalin mentálhigiénés szakember, 

családterapeuta és Dr. Sarungi Emőke felnőtt és gyermekpszichiáter, pszichoterapeuta, tréner, 

akik tartalmas, elgondolkodtató szakmai előadásokkal segítették a résztvevőket. 

 

Minden változás azzal jár, hogy valamit elveszítünk, majd az elvesztett helyére valami más 

kerül. Mindennapi veszteségeink között a legnagyobb, amikor szeretett személyt, rokont, 

barátot, családtagot veszítünk el. 

Mondhatjuk, a veszteség mindennapi életünk velejárója. Vannak súlyosabb és kevésbé súlyos 

veszteségélményeink. Hogy hogyan éljük meg az nagyon sok tényezőtől függ.  

Alapvetően megkülönböztetünk az emberi léttel összefüggő veszteségeket, melyek nagyjából 

kiszámíthatóak. Másrészről megkülönböztetünk váratlan veszteségeket, melyek rendszerint 

fájdalmasabbak.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2063775647014917&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC2vmM809ulLS4E1YEdDB3Lz2xb6f4DK-2e5t7YVSXzdtpCBMlC6XE3xUxBLQzTGVioysNYULKrX-NS6gXN8QSS9L4FyTWczqyTW04JsUujd1VwEJIZzXaxYgO2sJhSH8YMEkBBVkR7z1BVpe0X2flm7msDuUsklh_Lmbt-BLxsD9mug13yVl0Qe9iv-WScihncIUmN30QE45i6zdyu0nU24XFIuGyZEe3eJjpDnuID4hJHTTfPgdXDrAjiEDIk5sVZUYgqPaxZZoLlF0tg-sChlNRrNKcZmJESkCMZETRuYwgtiOzHVo6TNHB859q5ngx-sL_cDt4rHzL9i800bU7K_tTOpeavCbc8Slb4iCXHoteL2y9rNuTdf-X2a2nVj766oB7Y4h8DJlYTmXfdgH5GXeJafEXWf3wWOiDHXpTjPMC8WoNR5D_jw1VyF_EsvoXrcrKr978s1yuoXz95&__tn__=-UC-R
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A veszteségek 3 csoportba sorolhatók: 

 Egészséget ért veszteség (testi és lelki) 

 Szeretett személy elvesztése (tárgyvesztés) 

 Önbecsülés elvesztése 

Mikor egy gyermeket kiemelnek a családjából, lakásotthonba, vagy befogadó szülőhöz kerül, 

az a nem várt veszteségek közé tartozik és mindhárom kategóriába beletartozó „élményt” jelent. 

A befogadó család nyújtotta gondoskodást igénylő veszteségek rendkívül megrázóak. 

A gyerekek veszteségei: 

 Komoly válság, ha nem azzal a személlyel van, akihez kötődik.  

 Érzelmi kötődésből való kiszakítás vesztesége 

 A gyerek több gondozási helyen volt már, minden ilyen váltás krízist, újabb és újabb 

veszteségélményt okoz, ami miatt a gyermek viselkedése haraggal, daccal párosul. 

 Az elutasítottság állapota miatt érzett veszteség: . Ez nem csupán annyit jelent, hogy 

nem kaptak szülői szeretetet, gondoskodást Ez csak az egyik hiány-tényező. Legalább 

ilyen súlyos sérülést okozott, hogy nem adhattak gyermeki szeretet! Folyamatos 

kiszolgáltatottság- érzésükből táplálkozó önbecsülésvesztés

 

A veszteséget befolyásoló tényezők  

 Az elvesztett személyhez fűződő viszony. 

 A veszteség tárgya 

 Mennyire érti meg az elválás okát. 

 Aktuális pszichés állapot. 

 Kulturális környezet. 

 Vallás 

 Szociális kapcsolatok.  
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A veszteséget kísérő érzelmek: 

A szomorúság, megkönnyebbülés, magány, tehetetlenség, megsemmisülés érzése, 

kiüresedettség, félelem, szorongás, harag, önvádolás, bűntudat válthatják egymást szinte 

befolyásolhatatlan intenzitással és módon. 

A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek által átélt traumák típusai 

 Az állami gondoskodásba vétel előtti események, a családi tragédiák, a sokszor megélt 

kiszolgáltatottság, meg nem értés hihetetlen mély nyomot hagy gyermekeinkben.  

 A gyerekek egy kisebb hányada (8,1 %) nem ismeri sem anyját, sem pedig apját. 

Kétszer ekkora arányban (14,4 %) vannak olyanok is, akik csak az egyik szülőt ismerik. 

Ebből az következik, hogy csak a gyerekek háromnegyede (77,4 %) ismeri mindkét 

szülőjét.1 

 A családból kiemelt gyermekek bizalomképe már a csecsemőkorban súlyosan sérülhet. 

A családból való kiemelés oka gyakran a gondozó környezet (apa, anya, vagy akár 

nagyszülők, testvérek, ismerősök) nem megfelelő magatartása. Megtörténhet a 

csecsemő már magzatkorban történő veszélyeztetése, italozás, az anya bántalmazása, a 

helytelen életmód vagy épp a magzat elutasítása. Születés után ezek a problémák csak 

                                                           
1 Kothencz János: Róluk…értük…I. ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok 
Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged; 63. old. 
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felerősödhetnek. A gyermeket elutasító, elhanyagoló, veszélyeztető társas környezetben 

a csecsemő azt éli meg, hogy senkiben nem bízhat meg, nem tudja, kitől mire számíthat. 

 A gondozásba vétel az esetek csaknem felében (45 %) a szülői kötelezettségek 

elmulasztására vezethető vissza, az anyagi okok csak kb. minden ötödik esetben 

/20,6%/ játszanak meghatározó szerepet. A főbb okok között szerepelnek még a 

gyermek magatartási problémái /13,1%/ és a szülőkkel történt olyan események 

/betegség, börtön, haláleset/, melyek a gyermek felnevelését veszélyeztetik /10 %/.2 

 Bizalomvesztés 

 Kiszolgáltatottság érzet miatti jövőtlenség 

 Hátrányos megkülönböztetések; 

 Testi fenyítés, verés 

 

A gondozásba vétel, mint traumatikus esemény3 

A gyermekeknek csak igen kis hányada kerül gondozásba csecsemő korában, amelynek 

hatásairól a korai kötődés megszakadása kapcsán már beszéltünk. Amennyiben azonban 

nagyobb korban történik a családtól való elszakadás, az szintén lelki sérülést okoz. A család, a 

                                                           
2 Kothencz János: Róluk…értük…I. ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok 
Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged; 73. old. 
3 Kothencz János et al: Róluk…értük…II. ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok 
Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged; 443- 447. old 
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megszokott környezet elvesztése bizonytalanságot okoz. Ha kialakult korábban az ősbizalom 

érzése, (amely az előzőekben felsoroltak miatt valószínűleg nem lehetett túl erős érzés), akkor 

is meginog a gyermek bizalma a felnőttekben, a világban. Az eltaszítottság érzése, az hogy azt 

éli meg, nem kellett a családjának, egyrészt dühöt, dacot vált ki belőle, másrészt pedig 

önvádlást. Mindenképpen meginog a saját szeretetreméltóságába vetett hite (ha volt ilyen nála), 

önértékelése lecsökken.  

 

A feldolgozatlan sérülések, veszteségek megnyilvánulási formái: 

A bekerülés előtti időszak nem csak abban játszik szerepet, hogy miként viszonyul ehhez a 

gyermek, hanem abban is kulcsfontosságú, hogy milyen bizalomképpel alakít kapcsolatokat 

élete későbbi fázisaiban. A családból kiemeltek ragaszkodásvágya, bizalomadási módjuk és a 

kiszolgáltatottság-érzetükhöz való viszonyuk egy rendkívül komplex és nehéz magatartás-

együttest hozhat létre. Ez a magatartás nehezen kezelhető. 

Számtalanszor láthatunk arra példát, hogy egy állami gondozott gyermek bizalmáért 

többszörösen kell megküzdeni, mondjuk egy egészségesen szocializálódott „emberkéhez” 

képest. A feldolgozatlan veszteségélmények testi- lelki tüneteket produkálnak: 

Lelki tünetek: Testi tünetek: 

 Bűntudat 

 Önértékelési zavar 

 Depresszió 

 Szorongás 

 Önkárosító magatartás 

 Jövőtől való félelem 

 Bizalomhiány 

 Halál gondolatától való félelem 

 Alvászavar;  

 Rémálom;  

 Fej-, hasfájás;  

 Evészavar 

 Kortársaihoz képest lelassult fejlődés 
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A veszteség feldolgozásának módja, a befogadó környezet szerepe a veszteség 

feldolgozásában 

 A gyermek megtépázott bizalomképpel érkezik, türelem és kitartás szükséges ezen 

sebek begyógyításához 

 Kötelezően elvárt, de be nem teljesült hála vágya miatti frusztráció, azaz mindent 

megadunk a gyermeknek, de nem várhatjuk el cserébe, hogy hálás legyen. 

 Elszakadás fájdalmas 

 A gyermek szomorú, dühöskellemetlen az őt nevelő/befogadó szülőnek. 

 A gyermek fájdalma emlékeztethet saját fájdalmainkra. 

 Segíthetünk saját problémamegoldásunkkal, de ez akadályozhat is minket. 

 A veszteség feldolgozása hosszú idő. 

 abszolutizált személybe vetett szeretetvágy4. (erről bővebben az alábbiakban) 

A gyermekek a szeretett személy kilétéhez odarendelték vágyaik szintjén az anya vagy 

apa, a testvér, vagy az Ő életükben abszolút érzelmi biztonságot jelenthető személyt is. 

Gyakori a családból kiemeltek körében, hogy kapcsolataikban abszolutizáló módon 

építkeznek. Ez előfordulását jelentheti annak, hogy a gyermek egyetlen személybe 

abszolutizálja mindazt a hiányt és vágyat, melyet egyébként normális esetben többektől 

kellett volna megkapnia.  

 Tudunk-e tiszta lapot adni a gyereknek, aki maga már nem tiszta lap, élettörténete van, 

törései, szakadásai, esetleg eltérő normái, értékrendje. 

 Fontos kihívás a vér szerinti családdal való kapcsolattartás segítésében vállalt szerepünk 

is. Még ha nagyon eltérő értékrendű családból is származik a ránk bízott gyermek, és 

még ha többször saját maga tesz becsmérlő megjegyzéseket a vér szerinti családjára, mi 

magunk akkor sem engedhetjük meg a legdühösebb pillanatunkban sem. 

 

 

                                                           
4 Kothencz János: Róluk…értük…I. ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok 
Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged; 126. old. 
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A veszteség feldolgozásának fázisai 

„A gyász veszteség által kiváltott reakciók, magatartási formák együttese”. Különböző 

veszteségek (partnerkapcsolat megszakadása, munkanélküliség, költözködés, nyugdíjazás; 

tulajdonképp tárgyvesztésről van szó) gyászreakciót válthatnak ki. 5 

Veszteségélményeink, különösen szeretteink halála tudatosítja bennünk, hogy a más 

emberekkel való kapcsolatunk alapján értelmezzük és éljük meg magunkat. Legbensőbb 

énünkhöz való viszonyunkat is a másik emberhez való viszonyunk határozza meg. A gyászolás 

fontos lelki folyamat, egészségünk megóvását szolgálja. A gyász mindig egyéni. 

5 szakaszra osztható a veszteség feldolgozása: 

1. Sokk – elutasítás stádiuma: a halálhír tagadása. Érzelmi bénultság, kiüresedettség, érzelmi 

viharok, kontrollálhatatlan érzelmi kitörések. Néhány perctől 1-2 napig tarthat.  

2. Kontrollált szakasz: feladatok a halálesettel kapcsolatban, ügyintézés. Önbizalom 

csökkenés, tehetetlenségérzés, túlzott passzivitás vagy aktivitás, düh, vádaskodás, 

ingerlékenység, bizalmatlanság előfordulhat. Általában a temetésig tart. A temetésen való 

részvétel nagyon fontos (tudatosítja az elválást, lehetőség az érzelmek kifejezésére, 

közösségi támaszt nyújt, vallási, filozófiai vonatkozások).  

3. Tudatosulás – felszakadó érzelmek stádiuma: A temetés után következik a gyász 

legnehezebb időszaka: szembesülés a veszteséggel, gondolatokkal, emlékekkel, érzésekkel. 

Ennek jegyei:  

~ Az érzelmek kavalkádszerű megnyilvánulása  

~ Szórakozottság, döntésképtelenség / gyors döntések 

~ Másokkal való kapcsolat: visszahúzódás, egyedüllét iránt való igény, 

kétszemélyes beszélgetések  

~ Testi tünetek: szomatikus distressz (torokszorítás, fulladásérzet, légszomj, gyakori 

sóhajtozás, gyomor összeszűkülésének érzete, gyengeségérzet), ehhez társul a 

szomorúság és a feszültség érzése. Néhány testi tüntet tartóssá válhat. 

4. Átdolgozás – keresés és elválás stádiuma: tudatos emlékezés, szép emlékek is; 

csökken a tünetek intenzitása, az elkerülő magatartás is, nő a racionális elfogadás. Itt a düh 

és a bűntudat már a keresést szolgálja. Amíg valaki miatt képesek vagyunk bosszankodni, 

az valamilyen módon még létezik számunkra. Ebben az időszakban mindazt, amit a halott 

jelentett a személynek, azt beágyazza az újonnan kialakuló életstruktúrájába. Olyan 

cselekedeteket hajt végre, amit az eltávozott kedvelt. Ez egyfajta kereső magatartás, ami a 

                                                           
5 Kothencz János et al: Róluk…értük…II. ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok 
Támogatásáért) országos, közhasznú Alapítvány 2009 Szeged 
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gyászolót egyre jobban felkészíti a veszteség elfogadására, és nyilvánvalóvá teszi, hogy 

mindazokat a képességeket, melyeket a halottra vetített ki, most belsővé kell tennie. 

Általában hónapokig tart. 

5. Megértés, feldolgozás– önmagunk és a világhoz fűződő új viszonyunk kialakításának 

stádiuma: a gyászoló érzéseiben és emlékeiben az elhunyttal kapcsolatos múlt úgy él 

tovább, hogy emellett képes a megfelelő életvitelre. (Az elhunyt, mint belső emlékkép a 

külső létező helyett; a halottról reménytelenség és kilátástalanság érzése nélkül tud beszélni; 

bűntudat nélkül tud örülni az élet szépségeinek; tudja, hogy képes életének folytatására; 

kifelé irányulás, jövő felé fordulás dominál; szociális kapcsolatai megújulnak; megszűnnek 

a testi tünetek; az új szerepeit adaptívan képes betölteni). 

A szakmai nap résztvevői a nehéz téma ellenére feltöltődve távoztak, és elégedettségüket 

fejezték ki, mert sok, hasznos információt kaptak, melyek segítségükre lesznek a gyermekek 

nevelésében. 
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Szentek élete 

KERESZTES SZENT JÁNOS 

December 14. 

*Fontiveros, 1542. június 24. +Ubeda, 1591. december 14.  

 

János alig volt kétesztendős, amikor atyja meghalt, és édesanyja, három gyermekével 

együtt, a legnagyobb nyomorúságba került. Ennek ellenére Katalin asszony legkisebb fiát, 

Jánost iskolába járatta Arévalóba, mert észrevette tehetségét. De hamarosan át kellett 

költözniük Medina del Campóba, ahol a legidősebb fiú, Francisco-Luis mint takács jobb 

munkalehetőséget talált. A három fiú közül a középső meghalt.  

Jánosnak tanulnia kellett, csakhogy édesanyja a tanulás költségeit nem tudta fedezni. 

Ezért a jezsuiták kollégiumába került, ott tanult, de többfelé szolgált, hogy fenntarthassa magát. 

Ismételten megpróbálkozott valamilyen mesterség elsajátításával, de mindig kiderült, hogy 

ehhez nincs tehetsége. Adottságai a könyvek felé irányították, s a szíve az Egyház szolgálata 

felé vonzódott. Egy ispotály alapítója, amikor fölismerte János tehetségét és nemes szándékát, 

elhatározta, hogy viseli tanulásának költségeit, s megígérte, hogyha pappá szentelik, kórházi 

lelkészként fogja alkalmazni.  

Csakhogy Jánosnak soha nem volt ahhoz hajlandósága, hogy életét mások által 

megszabott irányban és utakon folytassa. Mint atyja, ő is maga akarta meghatározni sorsát. 

Döntését, amellyel egy határozott hívásra válaszolt, semmi sem befolyásolhatta. Ennek 

megfelelően egy szép napon belépett a medinai kármelitákhoz.  

A kolostorban élő testvérek reménykedve néztek az ifjú novíciusra. Továbbtanulásra 

szánták, s miután megvizsgálták képességeit, a Salamancai Egyetemre küldték, ahol elvégezte 

a teológiát. Mikor aztán fölszentelése után a kármelita rend úgy vélte, hogy rendelkezhet vele, 

János közölte elöljáróival, hogy elmegy karthauzinak. De éppen ekkor - -látszólag véletlenül, 

valójában a Gondviselés bölcs jóságából -- találkozott Avilai Szent Terézzel, és ebben az egy 

esetben a mások akaratát oly kevéssé követő János fejet hajtott, és Teréz tanácsa szerint 

végképp elkötelezte magát a Kármellel. Kinyilvánította, hogy kész megmaradni a kármelita 

rendben, azzal a föltétellel, hogy -- és az eszmét Szent Teréziától vette át -- biztosítják számára 

a rend eredeti szigora helyreállításának lehetőségét.  

János 1568. november 28-án érezte először, hogy megragadja lelkét az az ideál, amely 

később a Keresztes szentet formálta belőle: a sarutlan kármeliták ideálja. A megvalósításhoz a 

dorvelói kolostor alapításával fogott hozzá, s hamarosan további kolostorokat alapíthatott. 
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Egymást követték a mancerai, a pastranai kolostor, az alcalai egyetemi kollégium -- s közben 

megmutatkozott, hogy ez az önfejűnek látszó és mindig egyéni útjait kereső szerzetes milyen 

kiváló szervező. Tevékenységének, amely mindig a megújított szerzet szolgálatában állt -- és a 

rend tagjai atyjuknak és nevelőjüknek tekintették őt --, csak a halál vetett véget. Ez az ,,égi és 

isteni ember'', ahogy Szent Terézia nevezte, miután öt évig gyóntató volt az avilai 

Megtestesülésről nevezett kolostorban, kiváló lelkivezetőnek bizonyult, aki szenteket tudott 

nevelni.  

A renden belül azonban az elméleti és joghatósági viták odáig fajultak, hogy Jánost a 

testvérei a toledói konventban egy cellába zárták és rabként tartották fogva. A cella végtelennek 

látszó sötétségét arra használta föl, hogy megrajzolja saját lelke képét. Mikor végre elhagyhatta 

börtönét, magával vitt egy iskolás füzetet tele olyan tájak és jelenetek rajzaival, amilyeneket 

ugyanebben az időben és ugyancsak Toledóban El Greco festett. A dolgok természetes rendje 

szerint vad és keserű szavakat várnánk tőle haragja és keserűsége kifejezésére a kegyetlen 

bánásmód miatt. Ehelyett, mintha mindez nem is vele történt volna, derűsen rajzolja és festi a 

szabadság diadalát, melyet nem lehet sem börtönbe zárni, sem megbilincselni: a szeretet 

szabadságáét.  

Börtönében írt elemzéseinek alaptémája a szeretet küzdelmei a Lélek sötét éjszakájában; 

a lélek csodálatos útjai a Lelki páros ének mélységeiben és tágasságában. Mindaz, amit leírt, 

különböző módszerekkel készült önarckép; románcok, amelyekben -- az egy vonallal készült 

vázlatokhoz hasonlóan -- a Szentháromság, a misztikus Test, a Megtestesülés szépsége és a 

lélek minden szabadsága benne foglaltatik, úgy, ahogy azt csak a 136. zsoltárban lehet 

megtalálni.  

Toledói börtönéből megszabadulva János Andalúziába ment. Három esztendő 

kivételével, amelyet Segoviában töltött, további élete ezen a tájon folyt le. Andalúzia lelke, 

napfénye, színei, éghajlatának heve, népének szenvedélyei, zsidó és mór legendái s titokzatos 

történetei, mind hatottak a misztikus és gondolkodó, a költő és művész lelkére. Egy vershez írt 

kommentárban vagy új költeményben sűrűsödtek össze, hogy aztán teljességükben az egész 

keresztény kultúra kincsesházát gazdagítsák. János nem feledkezett meg fő feladatáról sem, 

arról, hogy napról napra tökéletesedjék, s mindenütt, minden pillanatban átadja magát a 

kimondhatatlan istentapasztalás élményének.  

Keresztes Szent János egészen egyedülálló jelenség. Egész irodalmi termése önéletrajz 

természetű, és telve van fennkölt érzésekkel és optimizmussal. Meggyőződésének ereje és 

következetessége, a könnyedség, amellyel meghatározásait fogalmazza, és mindenekelőtt a 

biztonság, amellyel az életszentség szabályait a semmiből megformulázza -- mindezekből egy 
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olyan ember képe rajzolódik ki előttünk, akinek e földi élet, annak minden szenvedélye, s 

általában az emberi élet kalandja nem más, mint teljesen járulékos mozzanat az egyetlen 

lényegeshez: eljutni mindenáron az Istennel való egyesülésre, és a hozzá vezető átalakulásban 

élni.  

Az élete rendkívül nehéz és kemény volt gyermekkorától a haláláig, pillanatnyi pihenés 

és szünet nélkül. Amikor Segoviában volt, Istentől azt kérte ajándékba, hogy megvetés és 

félreértések közepette élhessen, azért, hogy minél többet szenvedhessen. Krisztus pedig 

szívesen tartotta őt a keresztjén: Jánosnak, aki a reform első embere volt, saját rendjében 

szüntelen üldözést, megalázást, terhes feladatokat kellett vállalnia, veszekedő pártok és önző 

egyéni törekvések hálójában kellett eligazodnia. Mint szerzetes elöljáró és sok új kolostor 

alapítója -- aki állandóan úton volt és súlyos kötelezettségeknek tett eleget -- minden erkölcsi 

és fizikai szenvedés után is nyugodt megelégedettséggel szemlélte terhei gyarapodását.  

Magatartásában és személyében ugyanaz történik, mint írásaiban: egy emberileg nézve 

tűrhetetlenül kemény élet prózai valóságából ének születik, amely nem más, mint maga az Isten 

iránti szeretet és épp ennek a kemény életnek a szeretete, mivel ez az élet biztosítja számára az 

istenszeretetet. A sok támadás és ellenségeskedés diszharmóniája, az önzések és egyéni ötletek 

emberi zaja, amelyek közepette élnie kellett, beleolvad ebbe az énekbe, és az egész együtt az 

életmű csodálatos harmóniáját -- az Út a Kármel hegyére, a Lélek sötét éjszakája, a Lelki páros 

ének és a Szeretet eleven lángja c. művek bámulatra méltó szimfóniáját -- adja.  

,,Este majd próbára teszlek a szeretetben'' -- mondja egyik írásában, és joggal, mert ,,erre 

a célra, a szeretetre lettünk teremtve''. Úgy látja, hogy a szeretetnek, e nehezen taglalható 

témának a titka abban rejlik, hogy igaz fogalmat kell alkotni a szeretetről. Az emberek ugyanis 

általában a szeretetet az ösztönök és az érzelmek birodalmában élik meg, holott a szeretet az az 

állapot, amelyben az embernek sikerül a gondolkodását, az emlékezetét és a szívét alávetnie a 

helyesen használt szabadságnak, és ezáltal a lélek minden képessége egyetlen célra irányul, 

amit a szeretet állít a lélek elé. Mert valójában csak az az ember veszti el a szabadságát, aki nem 

érti ,,hogyan kell igazán örülnie és szomorkodnia, mert nem fogta föl a jó és a rossz közötti 

különbséget''. Hiszen az emberek életük megoldását általában abban látják, hogy rögzíteni 

próbálják a lázasan hajszolt örömöt és beteljesedést; vagy érzéketlenné teszik a szívüket a 

szenvedéssel szemben, vagy legalábbis könnyíteni akarnak a szenvedéseken. Keresztes Szent 

János számára a megoldás nem a menekülésben, nem az elfojtásban, s nem is kényszerhelyzetek 

szülte közönyben rejlik, hanem abban, hogy személyisége egységes, nyílt és Krisztushoz 

emelkedett. Szerinte minden attól függ, hogy valaki birtokában van-e a fölismerésnek, hogy 

milyen nagyságot és méltóságot jelent a gondolkodás, s hogy mekkora hatalom a szeretet, 
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amely képessé teszi az embert arra, hogy a saját magától vagy másoktól eredő elméletektől 

függetlenül, szabadon éljen. ,,Egyetlen emberi gondolat értékesebb, mint az egész világ, ezért 

a gondolatnak egy méltó tárgya van: Isten.'' Természetesen nem szabad megfeledkezni arról, 

hogy Isten végtelenül fölülmúlja minden elképzelésünket.  

Ez azonban a szeretetnek csak az egyik oldala. A másik oldal abban mutatkozik meg, 

hogy az embernek szeretet-igénye van. Szeretetet viszont akkor nyerünk, ,,ha oda viszünk 

szeretetet, ahol nincsen''. Isten Krisztus és az Egyház misztériuma által ,,saját Igéjét és szeretetét 

állítja közénk, hogy mi belőlük éljünk''. És ezzel minden megoldás megadatott.  

A kérdés ezek után már csak az, hogy megszabadulunk-e álmaink, örömeink, vágyaink 

és reményeink alacsonyságától, azaz befogadjuk-e a saját életünkbe a mondott megoldásokat, 

azért, hogy örökre és szeretetből odaadjunk érte mindent.  

Keresztes Szent János az istengyermekek tökéletes szabadságának a szentje. Egész élete 

liturgia, amelyben minden emberi valóság énekké és költészetté vált. Olyan, mint egy trubadúr, 

akit a természet, a szeretetben töltött élet és a kereszt, a szeretetnek a legnagyobb 

megnyilvánulása ragadott magához. A keresztjét úgy ölelte magához, ahogy egy muzsikus a 

hárfáját.  

Röviddel a halála előtt kérte: olvassák föl neki az Énekek énekét, hogy a kereszt iránti 

szerelme új táplálékot kapjon. Ez a Szeplőtelen Fogantatás oktáváján, éjfélkor történt (azaz 

december 16-án), s miközben a testvérek a kórusban megkezdték Mária ünnepi zsolozsmáját, 

János fölujjongott, hogy az égbe mehet és ott énekli tovább a zsolozsmát. Ez volt az utolsó 

szava itt a földön. Úgy élt, és indult el ebből az életből, ahogy énekelt. Énekeit azok az erős és 

optimista lelkek öröklik, akik bármilyen területen -- szeretetből -- a szabadságért küzdenek. XI. 

Pius pápa 1926-ban egyháztanítóvá nyilvánította.  

1726-ban avatták szentté, ünnepét 1738-ban vették föl a római naptárba, november 24-re. 1969-

ben áthelyezték december 14-re.  

 

A nagy spanyol misztikus életéről, aki ,,nem rózsalugasban, hanem sötét és tövises úton át akart 

a tökéletességre jutni'', elsősorban a tulajdon művei tudósítanak.  

Már egészen kis korában különleges módon tapasztalta, hogy Isten ajándékaként a Szűzanya 

rendkívüli oltalma alatt áll. Kétszer is megtörtént, hogy játék közben vízbe esett, és a Szűzanya, 

amikor hozzá fohászkodott, eljött és kimentette. Ugyanígy csodálatos módon menekült meg, 

amikor fiatal klerikus korában egyszer fal omlott rá.  

Miután Szent Teréziával találkozott, kigyulladt szívében a vágy, hogy helyreállítsa az 

ősi, kármelita szigort. Durvelo kármelita kolostorában előbb önmaga, majd két társa számára 
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olyan cellát alakított ki, amelyben rendesen felállni vagy kinyújtózni sem lehetett. Fejpárnájuk 

egy kő, takarójuk széna volt. Istenben elmerülten járták a vidéket, hogy az evangéliumot 

hirdessék a szegényeknek. Nem koldultak, s énekelve a legnagyobb éhezést is elviselték, és ha 

valamit kaptak, azonnal továbbajándékozták a rászorulóknak.  

Amikor János már rendi elöljáró volt, egy tudós férfi lépett be a rendbe. Meglátta a 

kolostori könyvtárat, s lekicsinylően nyilatkozott annak szegényességéről. János elvette a tudós 

férfi személyes tulajdonát képező könyveit, és a kezébe adott egy katekizmust ezekkel a 

szavakkal: ,,Ahhoz, hogy a mennyei bölcsességre eljuss, és boldog légy, a tudományod nem 

segít semmit, mert ahhoz ártatlan gyermekké kell válnod.''  

Csak az Isten iránti szerelem hevítette és a lelkek megszentelésével törődött, mégis 

tragikus módon belebonyolódott abba a harcba, amely a kármelita férfirend sarus és sarutlan 

irányzata között robbant ki. A toledói sarus kármeliták -- akik az idők folyamán fellazult 

fegyelemhez szoktak -- hat hónapra elzárták egy sötét és levegőtlen cellába. Senki sem 

látogathatta, a fehérneműjét nem váltották, a férgek iszonyatosan kínozták, s emellett mint 

lázadót és árulót állandóan bántalmazták. Éheztették, a szó szoros értelmében lábbal tiporták 

testét-lelkét, és hetenként kétszer az egész konvent színe előtt megvesszőzték. A végén már 

közel állt a halálhoz, de a kínzásoknál rosszabb volt számára az, hogy az Istentől való 

elhagyatottság éjszakájában élt, s úgy érezte magát, mint akit elnyelt a cethal.  

Egy napon azonban a kegyelem megvilágosította és erőt adott számára. Akkor csíkokra 

tépte a takaróját és az ingét, kötelet font, s a tetőn át megszökött. A kötél azonban rövid volt, s 

bár halálosan ki volt merülve, egy vakmerő ugrással sikerült a városfalra vetnie magát. Szökése 

csodálatos módon sikerült, de a nyomorúsága ezzel még nem ért véget. A kínzásoktól és 

éhségtől elgyötört Jánosnak hallania kellett a sarus rend atyáitól a szemrehányást, hogy 

megszökött a kereszt elől, nem volt állhatatos, és bizonyára Teréz anya is szökevénynek fogja 

tekinteni. Isten azonban melléje állt, és nyomorúságát örömre fordította.  

Belső szabadsága lehetővé tette, hogy állandó szemlélődésben éljen, ugyanakkor gyakorlati 

feladatokat is megoldjon. Mint prior, rektor és provinciális végezte napi munkáját, s közben 

gyakran elragadtatásba esett. Egyszer a kvadrum falán véresre verte az öklét: a falat ütötte, hogy 

ellen tudjon állni az elragadtatásnak, mert egy látogatóval kellett tárgyalnia. Máskor egy 

segovai ember arra figyelt föl, hogy különös világosság árad a szent gyóntatószékéből. Mikor 

megkérdezte, hogy mi ez, János így válaszolt neki: ,,Hallgass, te bolond, ne beszélj róla!'' 1572-

ben pedig, amikor egy alkalommal Szent Terézzel a Szentháromságról beszélgettek, olyan erejű 

elragadtatásban volt része, hogy a szék, amelyben megkapaszkodott, vele együtt a magasba 

emelkedett.  
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János Segoviában az egyik falra elhelyezett egy képet, amely a keresztet hordozó 

Krisztust ábrázolta. Egy nap megállt a kép előtt imádkozni, s akkor ezeket a szavakat hallotta 

Krisztus ajkáról: ,,János testvér, kérj tőlem, amit csak akarsz. A szolgálatért, amelyet nekem 

tettél, teljesítem kérésedet.'' A szent így válaszolt: ,,Uram, azt szeretném, ha fáradozásokat 

adnál nekem, melyeket érted viselhetnék, és azt, hogy kevésre becsüljenek és semmibe 

vegyenek.''  

Mivel rendi neve a Keresztről nevezett János volt, mindig az elnyomottak pártjára állt. 

Többek között ezért szállt szembe páter Doriával -- aki mint a sarutlan kármeliták általános 

vikáriusa, nagy hatalmú ember volt --, és védelmébe vette azokat az apácákat, akikre a vikárius 

megharagudott. Egy másik esetben szót emelt pater Grácián mellett. Grácián nagyon sok 

fájdalmat okozott Jánosnak, de amikor a már említett vikárius haragja lesújtott rá, János olyan 

merész hangú levelet írt Madridba a királyhoz, hogy a titkár, aki leírta, elborzadt tőle.  

Az általános káptalanon János harcba szállt a szeretethez való jogának megvédéséért. A 

többiek azonban magára hagyták, sőt alkalmatlannak nyilvánították minden hivatal betöltésére. 

Mikor azonban megformulázták az ítéletet, ellenfelei is visszariadtak az igazságtalanságtól. 

Ezért megkönnyebbülten lélegeztek föl, amikor János bejelentette, hogy elmegy Mexikóba 

azzal a tizenkét kármelita testvérrel, akik ott fognak kolostort alapítani. Úgy tűnt, hogy ezzel 

sikerül botrány nélkül eltávolítani Jánost a rend spanyol tartományából. Röviddel ezután János 

így írt az egyik testvérének: ,,Páter György testvér! Nem jelent számomra semmit, hogy hivatal 

nélkül maradtam. Isten nagy irgalmasságot tanúsított irántam ezáltal!'' Még azt is meg kellett 

érnie, hogy kizárták a rendből, sőt fanatikus apácák tűzre vetették az írásait.  

Élete utolsó napjairól életrajzírója a következőket jegyezte föl: ,,1591 őszén János 

testvér orvosi kezelésre szorult. A térdében gyulladás támadt, amitől állandóan lázas volt. Baeza 

városába küldték, ahol rektorsága idején sok öröme telt a kollégiumban. Ő maga éppen ezért 

nem akart odamenni, hanem úgy döntött, hogy Ubedába megy, ahol a prior nem kedvelte őt. 

Megérkezése után hamarosan kiderült, hogy az ubedai szerzetesek becsülik és szeretik, és ez 

még inkább felbőszítette a priort. A testvéreknek megtiltotta, hogy látogassák a beteget, 

megvonta tőle a szeretet minden megnyilvánulását, s ha maga belépett hozzá, csak szidta és 

becsmérelte Jánost. Ő mindezt angyali türelemmel viselte, és amikor a halál közeledtét érezte, 

magához kérette a priort, bocsánatát és áldását kérte. És ekkor győzött: a prior sírva borult az 

ágya mellé, és úgy imádkozott a haldokló mellett.''  

Ennek a szentnek, akinek az útja a sötétségből vezetett a világosság felé, a halála -- illő 

módon -- éjfélkor következett be. De ez az éjfél csodálatosan fényes volt: az egyik testvér látta, 

hogy a mennyezetről az ágy fejénél egy fényes gömb ereszkedik alá, majd végighalad a test 
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fölött és megáll a lábánál. Húsz lángot látott, amelyek egyetlen fényességgé egyesültek. Ez a 

fénygömb annak a világosságnak volt a jele, amely minden döntését megvilágosította: annak 

az egyetlen igennek, amellyel Isten izzó szeretetére válaszolt.  

Mindenható Istenünk, kérünk, segíts, hogy Szent János áldozópapod példáját követve egyre 

gyarapodjunk a szentek tudományában, és felebarátainknak megbocsátva irgalomra találjunk 

nálad!6.  

                                                           
6 https://archiv.katolikus.hu/szentek/1214.html 
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Szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, és arra buzdítani Önöket, kedves 

Olvasók, hogy minden Önöket aktuálisan érintő témakörben ragadjanak tollat/ 

billentyűzetet, mert az interaktivitás és informálás jegyében nagyon várjuk ötleteiket, 

beszámolóikat a 2018- as év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

Bármilyen tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, 

kérem, írják meg nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb 

kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

 

Jó tájékozódást, olvasást, valamint   

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk. 
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