
1. Mi jut eszedbe legelőször, ha azt hallod: apa, édesapa? 
 

 Egy biztos támasz, segítő karok, fáradtságos munka a családért 
 Mindig ott van 
 Gyász 
 Biztonság, példakép, családfő, határozottság 
 Szigor, de biztonságérzet egyben.  
 Hiányérzet 
 “Gyermekkor, megértés (Ő), támogatás, tanítás (élet, gyakorlatias dolgok), 

egység (önkép), pillér, elvárások - apukám most el van menve.. (hiányzol- 
munka)” 

 Biztonság 
 Az jut eszembe először, hogy apa segít valakinek 
 Kár hogy nekem nem volt biztonságot adó apám 
 Hiány 
 Az az ember, akitől a legprofibb dolgokat tanultam, aki gyermekkorom 

legbiztosabb pillére volt 
 A Család Biztonságőre, Védelmezője  
 Un om bun, corect, integru care ne iubea mult și se juca cu mine  
 Család, gondoskodás, fontos 
 A saját édesapám személye 
 Az apukám, bátorság, kitartás, emberség, szeretet 
 Munka, szigor, változás, apuci, nincs 
 Az én édesapám. És első sorban minden jó, amit tőle kaptam/tanultam 
 Bizalom, gondoskodás, őszinteség, feltétel nélküli szeretet 
 Egy olyan személy, aki feltétel nélkül szeret és bármikor, bármilyen 

helyzetben melletted áll  
 Biztonságot ad, megvéd, számíthatok rá, támogat, figyelmeztet, mellettem 

áll, óv, amíg én az álmaimat kergetem 
 Apáról a férjem, gyerekeim apja, akivel teljes a család. Édesapáról 

édesapám, akivel együtt töltött kirándulások, meg egyéb apa-lánya 
programok most is elevenen élnek emlékezetemben.  

 Jövő 
 Biztonság, szeretet, bizalom 
 Akitől tanulhatok! Aki döntést hoz! Akire rá vagyok bízva! 
 Folytonos életadás  
 Hiány. Az apa az aki bár ott van a család életében, mégsem vesz részt 

benne, legalábbis tapasztalatom szerint 
 Biztonság, szeretet. A gyermekeik szemében az apa egy hétköznapi hős, aki 

mindent megtesz, hogy az “ellenség” ne győzzön. Az apa mindig az első 
férfi lesz akit életünk végéig szeretni fogunk. 



 Édesapám 
 Erő, tekintély, oszlop 
 Erő, támasz, biztonság 
 Gondviselő, hit megtartó, gyermekeknek jó játszótárs 
 A kisfiam. 
 A Teremtő Atyára gondolok legelőször 
 Jómagam 
 Csalódás 
 Nekem Apa jut eszembe az apa szóról 
 Az jut eszembe: “apa ügyes” 
 Aki a családot összetartja. Szeretettel és meleg szívvel ajándékozza meg a 

családot. 
 Hát sajnos közöny, csendes passzivitás... Ezt éltem meg az édesapámmal 

való kapcsolatomban, de a Mennyei Atya bőven kipótolta. Amúgy meg a 
gondoskodás, oltalom, biztonság, védelem jutna eszembe egy jó apáról 

 
 
2. Mennyire volt-van szerepe édesapádnak az istenkapcsolatod-imaéleted 
kialakulásában? 
 

 Már gyerekkoromtól elvitt a templomba és maga mellé ültetett és együtt 
énekeltük az egyházi énekeket, amelyek bennem maradtak, szóval elég 
nagy szerepe van! 

 Hitt - mindig újrakezdte 
 Semennyire 
 Részben 
 Nem igazán  
 Nagyon kevés, kis koromban voltunk együtt misére, de másban nem 

nagyon  
 Nulla, nem sok, próbálja tiszteletben tartani, nem ellenzi de nem is szól 

bele 
 Kevésbé volt, jelenleg jobban 
 Elég sok, mert apa is segített megtanulni az imákat. 
 Nagy szerepe volt - sokáig hittem azt hogy az atya félelmetes, számonkérő 

és kiszámíthatatlan  
 Semmi 
 Bár egyáltalán nem vallásos, mindig oly módon élt és cselekedett, hogy 

nem kérdés számomra, hogy bízhatok -e a mennyei Atyában. Ha egy ember 
úgy tud szeretni, ahogy az én édesapám, akkor Isten szeretetében nem 
kételkedhetek  



 Igazából egyformán szerepe volt mindkét szülőmnek az istenkapcsolatom 
fejlődésében. Édesapám részéről a Szabadságot tanultam meg, 
Édesanyámtól a Szeretetet Istennel kapcsolatban  

 Cântă foarte frumos colindele și deși nu direct, el m-a apropiat cel mai mult 
de Dumnezeu  

 Sajnos egyáltalán nincs 
 Nem sok, igazából sokat imádkozom érte  
 Mindig arra tanított/tanít, hogy bízzunk Istenben 
 Inkább ellene volt, nem volt akkoriban nagy istenkapcsolata 
 Nagyon. Kicsi koromban minden este együtt mondtuk el a szüleimmel és 

testvéremmel az esti imát. Engem vagy édesapám ölelt közben hátulról, 
vagy édesanyám, akit az édesapám. Ez nagyon mély és maradandó gyökér 
bennem, ami a nehéz időkben is velem van. Emellett evés előtt/után is 
együtt imádkozunk az asztalnál, és igyekszünk misére is együtt járni. Ő is 
ha csak lehet, minden vasárnap ott van misén, és ez egy nagyon fontos 
példa számomra. Emellett, főleg kisebb koromban, sokat beszélt a szeretet 
fontosságáról, és hogy milyen jó, hogy vagyunk egymásnak, és Istenről, 
hogy milyen jó, hogy van nekünk, hogy imádkozhatunk. Ezekkel és még 
sok minden mással - még hibái ellenére is - olyan mély alapokat rakott le 
bennem és a testvéremben is, amire most építeni tudjuk az életünket 

 Kulcsszerepe volt az istenkapcsolatom és az imaéletem kialakulásában is. 
Megtanultam tőle, hogy a Jóisten minden helyzetben ott van az életünkben 
és fontos vele kezdeni a napot, hálát adni neki, erőt kérni tőle és bízni 
benne  

 Példát mutatott, de nagyon ritkán fogta meg a kezem, hogy akkor most 
menjünk együtt a templomba, imádkozzunk együtt  

 Édesapám számomra a példakép. Ő az, aki által közel kerültem Istenhez. Ő 
az, aki rávilágított a szentmise lényegére, magának az ünnepnek a 
megélésére. Édesapám az egyik legfőbb személy, aki istenkapcsolatom 
kialakulásában szerepet játszott  

 Nem nagyon, egyáltalán nem 
 Semennyire 
 Neki köszönhetem a hitemet, mert ő vitt el templomba és mindig példa volt 

előttem, mint egy becsületes, istenszerető ember 
 A kitartásban mutatott nekem példát, és abban, hogy ne adjam fel akkor 

sem, ha nem teljesen értek mindent, ha minden kérdésemre még nincs 
válasz 

 Édesapám a család feje, ő amit mond az a legfőbb. Így ha pl. templomba-
indulásról volt szó, akkor mentünk. De láttam rajta, hogy ő szívesen megy, 
így én is megkedveltem. Ez is az istenkapcsolathoz tartozik. Továbbá 
gyermekkoromban mindig hallottam édesapámtól, hogy Isten áldását kéri 



minden munkájára, vagy arra is, ha épp kimegy a kapun. Neki erős vár volt 
Isten, én is próbáltam azzá tenni.  

 Annyiban volt szerepe, hogy kiskoromtól elküldött vasárnaponként misére, 
viszont sosem jött velem, ezért sokáig csak rutin volt a misére járás 

 Kevés.... 
 Érzelmileg nem volt nagyon jelen, így kicsit negatívan 

befolyásolta/befolyásolja az Istennel való kapcsolatomat 
 Édesanyámmal együtt megtanított már gyermekkoromban imádkozni, 

amiért nagyon hálás vagyok. Amikor már tudatosan kezdtem el keresni 
Istent, azt hiszem, nehézséget jelentett az, hogy ugyanúgy megfelelni 
próbáltam Neki, mint édesapámnak. Mindig is úgy éreztem, nem tud 
teljesen elfogadni, nem tudok elég jó lenni neki, és ezt rávetítettem Istenre. 
Ezzel még ma is küzdök olykor.  

 Sehogy, talán abban hogy elégette az elsőáldozáskor ajándékba kapott 
Bibliámat és akkor még fontosabbá vált számomra Isten üzenete és tanítása. 

 Mindenképp van, hisz ő vitt el először templomba és sokszor támogatott a 
vallásos nézeteimben. 

 Édesapám alázatosságát tanítani kellene az iskolákban. Csodálatos kép 
alakult ki általa a Mennyei Atyáról. Viszont nem ő volt, aki megtanított 
imádkozni, hanem édesanyám, s nem ő volt, aki vezette az imákat, vagy 
indítványozta volna, hogy templomba, szentmisére menjünk. Példaképem 
az édesapám, de sajnos nem az imaélete miatt. Összegezve: volt szerepe, de 
hiányérzetem van. Személyesen több szerepet szeretnék én majd vállalni a 
gyermekeim lelki fejlődésében. 

 Mivel korán elveszítettem, semmilyen 
 Egyáltalán 
 Nagy szerepe van  pl. ő vissz el engem misére 
 Vele imádkozom a reggeli imát 
 Édesapám beszélt először a jó Istenről nekem. Együtt mentünk először a 

templomba. 
 Édesapám nem mondhatni hivőnek... bár szerintem Isten ezt jobban tudja, 

mint én. Igazából édesanyám segített határozottan a hitbeni fejlődésben 
 
 
3. Hogyan kellene egy édesapának jelen lennie gyermeke lelki életében? 
 

 PÉLDAKÉPKÉNT! Szerintem ez az egyik legfontosabb, főként egy fiú 
életében. Továbbá fontos, hogy minél közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki 
vele, hogy ne csak az apja legyen a gyereknek, hanem a barátja is, akinek 
mindent elmondhat. Fontos hogy példával járjon elő, hogy hogyan kell 
Isten gyermeke lenni és hogy hogyan kell kezelni bizonyos negatív 



helyzeteket, melyek az életben előfordulnak, akár más emberek 
közbenjárásával. 

 Tisztelettel 
 Kommunikációval, odafigyeléssel, de semmiképpen sem valamilyen attitűd 

erőltetésével 
 Támogatóként, bátor 
 Példaképként 
 Bátorítania kellene, hogy járjon misére, otthon a családban legyen közös 

ima, ami példa lehet a gyermeknek, esetleg közös éneklés otthon 
 Együtt járjanak templomba 
 Imádkozzanak közösen a családban 
 Mutasson példát 
 Legyen nyitott, ha a gyereke hitbeli kérdésekkel fordul hozzá. 
 Ahogyan a tékozló fiú életében  
 Játszik velünk, segít a háziban, elvisz minket külföldre és meg is szid 

“néha” 
 Elsősorban biztonságot adjon és jó példát mutasson.  
 Támogatóan és bátorítóan. 
 Elfogadással, támogatóan 
 1. Hiteles példamutatással 2. Biztonságnyújtással 3. Ő kellene legyen az, 

aki a gyereknek a Félelmetes Istenkép helyett a Szeretettel Megférő 
Tekintélyes Istenkép kialakulását segíti 

 Cu exemplul personal și împărtășirea sinceră a propriilor sentimente sau 
noțiuni / lipsuri în credință  

 Úgy, hogy figyel rá (az érzelmeire, arra, hogy mihez hogyan viszonyul, mit 
tart fontosnak, mik az álmai, stb.) és nem csak fizikailag gondoskodik róla, 
hanem lelkileg is megpróbál közel kerülni a gyermekéhez és kapcsolatot 
alakítani ki. (Fő a kommunikáció) 

 Fontos a nyitottság, a meghallgatás minden téren, sok kommunikáció, 
rengeteg minőségi idő. Csak így tud igazán egészséges lenni egy gyermek 
lelki élete.  

 Biztatással 
 Példaként, vezetőként 
 Aktívan. Dolgozva, imádkozva, példát adva. Szeretettel. Talán a 

legfontosabb három dolog a közös ima/mise, a közös munka, és a közös 
játék. Én például mostanában akkor tudok a legjobban édesapámmal lenni, 
amikor együtt dolgozunk. Az még akkor is segít, ha valami nehézség van 
közöttünk. 

 A fegyelmezés is fontos, de a súlyos büntetés helyett szerintem jobb, ha 
elmagyarázzák, hogy miért is rossz az a rossz, amit a gyerek tett, és miért 
nem kellene újra megtegye. Valamint hogy mit tegyen helyette 



(iránymutatás). Nehéz helyzetekben a gyereknek pontos, és jelentőség teljes 
válaszokat kell adni a „Miért?” kérdésekre, és pontos, helyes irányt kell 
mutatni." 

 Nekem nagyon fontos volt a tudat, hogy bármit teszek, apa ott van, tanácsot 
kérhetek tőle, elmesélhetem neki, hogy telt a napom, megkérdezhetem tőle, 
ha valamit nem értek és ő mindig meghallgat és pozitívan áll hozzám. Úgy 
gondolom, hogy minden édesapa így kellene, hogy viszonyuljon a 
gyermekeihez és akkor a gyermek minden téren fejlődni fog. 

 Jó példákkal. És ne csak mondja, hanem tegye is.  
 Az édesapa mindig támogató és iránymutató szerepet kell betöltsön, 

gyermekei életében.  
 Mindig nyitott legyen meghallani gyerekeit, türelmesnek lennie, ha látja, 

hogy valami bántja a gyermekét, de nehezen osztja meg azt. Időt kellene 
szakítson olyan apás együttlétekre, amikor lehetőség nyílik gyerekét jobban 
megismerni, mélyebb együttlétekre. 

 Nem tudom 
 Mint követendő példa 
 Támogatva, de mégis kihívások elé állítva a gyermeket, hogy 

növekedhessen, erősödhessen! 
 Először is példaként, majd lassan, amikor már kialakul a saját lelki élete 

támogatóként, de mindig vigyázva gyermeke lelki épségére. 
 Először is tevékenyen, nem elég, hogy ott van, annak legyen eredménye is, 

tanítsa a gyereket, de ne ugassa le az első elkövetett hibáért, legyen 
megértő, kedves, de kellőképp szigorú is. 

 Nem könnyű elmondani a szülőnek mi bánt minket, de az édesapáknak 
mindig ott kell lennie a gyermekükért, el kell fogadnia hibáit és 
legfőképpen, szeresse bármit is csinál, bármit is érezne. Segítenie kell a 
gyermekén, hogy problémákat oldjon az életében, példázatokat adni, 
elmagyarázni a gyermekének, ha valami bántja.. Minden esetben, az 
édesapáknak nagy hatásuk van a gyermek életében. Még akkor is ha nem 
mondják ki hangosan, nagyon büszkék a gyerekek az apáikra, mert az igazi 
életben, az ők szemükben az apukák az igazi hősök. 

 Hát, jelen kellene , hogy legyen.... 
 Olyanként kellene jelen lennie, mint aki valóban lelkileg és fizikailag is 

jelen van, aki akarja a gyermekét, ha jót, ha rosszat tesz, kimondja mindkét 
esetben az igazságot a tettel kapcsolatban, de nagyon fontosnak tartom, 
hogy közvetítsen szeretetet. Fontos lenne, hogy örömét tudja lelni a 
gyermek létében, hiszen azt nem a gyermek akarja, sokszor sajnos nem is a 
szülő, de Isten viszont igen :) Fontos, hogy az apa tanuljon meg bocsánatot 
kérni, ember ő is, aki téved, s lehet is. Jó lenne, ha szabad tudna lenni, ha 
megteremtené a biztonságot, s buta tiltásokat fel tudna rúgni, amikor azokat 
csak hiper-óvatosságból állítottak fel (pl. egy-egy játékot csak apával lehet 



játszani, mert az anya nagyon féltő). Az apa hatalmas felfedező erővel 
kellene jelen legyen, aki imádsággal és lelkesedéssel bele tud vágni az újba, 
s ha az olyan, belevezesse a gyereket is (túrák, kirándulások, sport stb.) 

 Bátorítóan, támogatóan, példamutatóan.  
 Sokat játszani a gyermekkel, már kicsi baba korától, vegyen részt a 

gyermekének fontos óvodai majd iskolai tevékenységeiben, aktivitásában, 
pl. az oviban együtt faragni a tököt. Parkban sétálni vele és beszélgetni 
vele. Meghallgatni, mit szeretne mondani,mi foglalkoztatja. Megtanítani 
imádkozni az ő szintjén, ha katolikus, megszerettetni vele a ministrálást, 
olvasni neki gyerekbibliából. Együtt imádkozni a családban lefekvés előtt.  
Megtanítani segítő kész lenni, figyeljen a rászorulókra. Pl. egy keddi misén 
beavatni a kenyér kiosztásba.  

 Jó példamutatással. 
 Szerintem a családfő egyben a család lelki feje is kellene, hogy legyen. 

Lelki vezető… Milyen furcsa, hogy csak a papokra szoktuk azt mondani, 
hogy lelki vezető. Miért ne lehetnék én a gyermekem lelki vezetője? A 
család motorjának a benzinje az ima. Véleményem szerint a családfő 
szerepe a család imára hívása, az ima vezetése. Mint az ószövetségben a 
főpap, úgy kellene az édesapa, a férj jelen legyen a család életében. 

 Sok türelemmel 
 Figyelemmel, de azzal segít a legtöbbet a lelki formálódásban, ha tiszteli az 

édesanyát és igyekszik a család, mint közösség, igényeit a sajátjai elé 
helyezni. 

 Játszik velem, segít a háziban és segít nekem 
 Öleljen meg és pusziljon meg sokszor 
 Fontos elsősorban a családi szeretet és jószívűség, a béke és a hit. Csak így 

tud egy édesapa a gyermekéhez közelebb kerülni. 
 Szerintem nagyon kéne: szeretettel, bátorítóan, példaadóan az életének és a 

hitének megélésével 
 
 
4. Mire szeretnéd bátorítani édesapádat - az édesapákat? 
 

 Merjenek közvetlen kapcsolatot kialakítani a gyerekeikkel, ugyanakkor 
mutassák meg, hogy nem szégyen ebben a világban kereszténynek lenni 

 Mutassanak integritást 
 Merjenek kérdezni a gyereküktől, hallgassák meg véleményüket, próbálják 

meg azt a jóra, a tisztaságra terelni 
 Támogatóként, bátorítóként, felelősségteljesen, de lazán  
 Hogy figyeljenek oda, arra, hogy hogyan nevelnek, hogyan vezetik 

gyermekük életét, hogy ne azt érezzék, hogy sebet hordoznak magukban 



általuk, hanem áldásként fedezzék fel édesapjuk személyét Isten kegyelme 
által.  

 Arra, hogy vegyenek részt aktívan a gyereknevelésben, az nem csak az 
„édesanya feladata”. Kell a gyereknek az apa jelenléte, beszélgetés vele, 
közös játék. 

 Töltsenek minél több időt gyermekeikkel! 
 Fogadják el a döntéseiket 
 Meséljen a gyerekkoráról nekem. 
 Vegye figyelembe a gyerek véleményét is 
 Legyen rendületlen a problémákkal szemben 
 Engedje, hogy döntéseket hozzon a gyermeke és támogassa  
 Ne csak anyagilag, hanem lelkiekben is támogassa gyermekét 
 Ne a családodon töltsd ki a haragod! 
 Bátorításképpen: 1. Kérjen tanácsot az Égi Édesapánktól 2. Maradjon 

nyugodt! 3. Ne féljen segítséget kérni mástól, akár gyerekeitől 4. Nem 
szégyen, ha nehézségei vannak, merjen róla beszélni!  

 Járjon nyitott szemmel!  
 Szeretve vagy! 
 Arra, hogy merjen Isten kezében hagyni életét 
 Arra, hogy ne izguljon gyakran (Mint én matek felmérő előtt) 
 Legyenek önzetlenek, türelmesek és töltsenek minél több minőségi időt a 

gyerekeikkel  
 Kommunikációra és jelenlétre 
 Gyermeket felnevelni, jó útra irányítani a legjobb befektetés 
 1. Merjék közel engedni gyerekeiket a szívükhöz. 2. Töltsenek minőségi 

időt gyerekeikkel. Az se baj, ha csak napi félórára futja kezdetben, de az a 
félóra igazán minőségi legyen. Az élmény mindkét részről kárpótolni fogja. 
3. Csak annyi és olyan munkát vállaljanak, amely mellett az apai és a férj 
szerep is helyet kaphat!  

 Tot ceea ce fac să facă din iubire față de familie, cu atenție, sinceritate și 
deschidere, și nu cred că pot greși. Nu trebuie să fie lucruri mari!  

 Hogy merje kimutatni a szeretetét! (És nem csak anyagiak formájában) 
 Arra, hogy tegyék félre a férfiakra jellemző magukba fordulást, ne csak az 

anyára hagyják a gyermeknevelést, mert ha az apa is nem veszi ki 
ugyanúgy a részét, és nem tölt kellő időt a gyermekével, az az egész életére 
negatívan hathat 

 Maradjon mindig ilyen szeretetteljes és emberséges 
 Fontosak, kellenek. Nem térnek vissza ezek az évek a gyerekkel 
 Amire Csaba testvér is bátorítja őket, hogy merjenek az asztalfőre ülni. 

Merjenek a családjaik szerves részei lenni, ne csak eltartói. Merjenek 
szembe menni a mai világ ocsmányságaival, és rámutatni ezek veszélyeire a 



gyerekek előtt is, és merjenek nekik jó irányt mutatni. És merjenek újra 
meg újra letérdelni Isten elé 

 Maradjon önmaga és hozza ki magából a maximumot. Szeresse a Jóistent, a 
feleségét, a gyermekeit és a környezetében lévő embereket.   

 Hogy merjenek olyan dolgokkal is foglalkozni, amikről azt gondolják az a 
feleségük dolga. Sokszor a gyerek pont az apától várja el azt amit az 
anyától kap meg végül.  

 Mindig tartsák szem előtt azt, hogy valaki mindig fel néz rájuk, a saját 
gyerekük. Mindig ennek a fényében tegyék tennivalóikat. 

 Édesapámat, hogy legyen rugalmasabb, és vegye észre az igazán fontos 
dolgokat, az édesapákat is erre, hogy szakítsanak időt elsősorban 
maguknak, ilyenkor gondolják át mi az, ami igazán fontos, értékes 
számukra. 

 Legyenek igazi férfiak 
 Legyenek minél többet a gyerekükkel, hogy azok érezzék, hogy 

számíthatnak rá minden helyzetben és mutassanak nekik jó példát. 
 Keresse Istent minden élethelyzetben! Ne féljen az Isten igazságai szerint 

átalakítani az életét! 
 Higgyék el, hogy Isten teremtő-társának hívta önöket, ez a 

legcsodálatosabb dolog. Világra hozni és nevelni egy gyermeket, ennél 
nincs nagyobb ajándék. Biztos vannak nehézségei, de gyermekeik szeme és 
kimutatott érzéseik mindent felülmúlhatnak. Szeressék gyermekeiket, 
kimutatva és szabadon  

 Arra, hogy ne a félelmeiknek és az aggodalmaknak éljenek, hanem 
családjuknak. Semmi sem fontosabb a családdal töltött minőségi időnél. 

 Mindig legyenek ott a gyermekeik mellett, ha van valami baj, nyugodtan 
szóljon hozzá, segítse, ha van problémája. Mindkét szülőre van szükség, 
nem csak egyre. Ezért a legjobb dolog a családban a kommunikálás, a 
probléma megoldás. Nehéz lépésnek tűnik ez egyes apáknak, de hajrá! csak 
az eleje nehéz, utána már magától megy. És ne feledjétek, ti, édesapák, 
vagytok a legfontosabbak a gyermekeiteknek, soha ne gondoljatok arra 
hogy „nem vagyok elég a saját gyermekemnek.. nem beszél velem 
fontosabb dolgokról”, mert ez nem igaz. Jobban oda kell figyelni, hogy 
saját gyereketek min megy keresztül, és bátorítani kell, hogy neki, hogy az 
életbe sikeres legyen. Akármilyen baj van az életében, ti büszkén álljatok 
eléje és mondjátok, hogy „minden jó lesz, megoldjuk együtt. Nem hagyunk, 
hogy egyedül küzdj az akadályokkal.” 

 Hogy legyenek jelen, ha tudnak... 
 Induljon el azon az úton, hogy megszeresse és megismerje önmagát és az ő 

tökéletes Édesapját is, s Hozzá akarjon hasonlóvá válni, Tőle kérjen 
támaszt és tanácsot és megkap hozzá minden egyebet :) 



 Hogy merjenek közel lenni, hogy a gyermekekben növekedhessen a 
bizalom.  

 Az én édesapámat arra kérem, hogy térjen meg és forduljon az Atya felé. 
Ne pazarolja a hátra maradt időt. Édesapák örvendjetek a legnagyobb 
kincseteknek, a gyermekednek, gyermekeiteknek. Szakíts időt, ahányszor 
csak szüksége van, gyermekedre. Neveljétek szeretetben - szeretetre. Ha jól 
beállítom a vitorlákat, bárhonnan is fújna a szél, a csónakom számomra 
kedvező irányt fog venni. 

 Mindig 2szer gondolják meg, hogy mit és hogyan tesznek / mondanak mert 
a gyerekük tükröt fog tartani 

 Arra, hogy merjen gyengének látszani, merjen sírni, ha kell. Merje 
megvallani a gyermekei előtt, hogy Isten a legfőbb forrása. Hogy mutasson 
példát, arra, hogy hogyan kell Istenre hagyatkozni, benne bízni 

 Hogy vessék le a „túlóráznom kell, hogy el tudjam tartani a családot” 
álarcot és töltsenek minél több időt gyermekeikkel és házastársukkal. Ez 
sokkal fontosabb! 

 Türelemre. :) A székely édesapákat pedig a beszélgetésre, minőségi időre a 
családdal (ezt úgy értem, hogy ne csak a gyereke(ke)t vigye el 
alkalomadtán egy kis közös programra, kikapcsolódásra, hanem az 
édesanyát is  

 Ne izguljon annyira! 
 Hogy ne szomorodjon el gyakran. 
 Én az édesapákat békességre, szeretetre, bizalomra, kitartásra meg a 

türelemre bátorítom. Hogy a család tartó oszlopai legyenek, és bármi is 
történjen, tudjon az édesapa családja körében Isten segítségével talpra állni 

 Az édesapámat a hitre, a szeretetre és az elfogadásra, tiszteletre szeretném 
bátorítani, a kedves beszédre egy tiszta és szép Isten szerinti életre 

 
 
5. Még elmondanám, hogy... 
 

 Szerintem sok imádsággal a Jóisten megnyitja az apák fülét és belesúgja, 
hogy mit kell tenniük a családért és gyerekeikért. Csak bízni kell Benne! :) 

 Kreativitás, elfogadás nélkül, senki sem lehet igazán apa  
 Szerintem apának lenni hatalmas felelősség. Úgy gondolom egy édesapa 

meghatározza az őt követő  2-3 generáció identitását. 
 Hálás vagyok édesapámért Istennek. :-)  
 :) 
 Apukám ateista volt, de most már hisz Istenben a maga módján. De merem 

remélni, hogy majd egyszer annyira fogja szeretni az Atyát, ahogyan 
családját szereti. PAX ET BONUM! 

 Apa nagyon kedves, ügyes és játékos. (Fiú vagyok és 11 éves) 



 Sajnos nem mimden férfi való apának... 
 Ennyi. 
 Szép és hasznos programnak tartom! Még több apákat megszólító 

programot! Sikeres szervezést! :)  
 Chiar dacă nu e atât de vizibilă credința în viața lor, modul în care e trăită 

viața de zi cu zi. și acceptată suferința, bunătatea,  corectitudinea, iubirea - 
ne ajută să ne apropiem de fața milostivă a Tatălui   

 Rengeteg helyen hallottam, hogy a gyermekek nagy része saját apa képéhez 
viszonyítva képzeli el Istent. Viszont ezt én sem a saját életemben nem 
tapasztaltam, sem pedig az ismerőseim, barátaim körében, az egyetemen is 
sokszor szó esett róla, de ott sem tapasztalta ezt senki a saját életében. 
Lehet benne igazság, de én még nem találkoztam vele.  

 Anya mellett ő a legfontosabb 
 Legyenek majd jó, bölcs nagyapák! 
 1. 6-7 éves lehettem legfeljebb, és édesapámmal mentünk haza 

karácsonykor az éjféli miséről. Szép csillagos volt az ég. Felnéztem, és a 
csillagokat fürkészve megkérdeztem édesapámat, hogy hol van a betlehemi 
csillag? Ő azt válaszolta: A szívedben van. 2. Az édesapák egyszer 
nagyapákká válnak, és az ő szerepünk is nagyon fontos. Nagytatám hite is 
erős gyökereket vert bennem, amik azóta is kísérnek. Egyszerű, csendes, 
munkaszerető és imádkozó ember volt, mindig mosolygott, és sose 
panaszkodott. Egy iskolás társam, aki párszor járt nálunk, egyszer 
megjegyezte: Nagytatád kezében mindig ott az imakönyv. Még öregen is, 
óra és ébresztés nélkül ott volt minden egyes rórátén. Mikor mi keltünk, 
hogy készülődjünk, ő már a cipőt húzta, mosolyogva köszönt, és indult, 
bármilyen hideg is legyen, és bármilyen csúszós út. A történetei által azt az 
érzést hagyta bennem, hogy a második világháborút átharcolva, a hite által, 
Isten kegyelmével jutott haza. 

 Nagyon hálás vagyok az édesapámért. :) 
 Nem számít hogy ki mit mond. A lényeg hogy a gyerek legyem az első az 

életben, mert később a gyerek életében az apa és az anya lesznek az elsők :)  
 Az édesapám mindig az életem királya marad. :)  
 - 
 Nagyon hiányzik, mert már nincs közöttünk. Amikor gondok vannak az 

életemben, mindig arra gondolok, hogy ha élne, most segítene nekem és 
támogatna 

 Akiknek az apjuk nem volt jelen életükben, vagy épp rosszul viselkedett 
velük, szerintem van az életükben egy komoly hiány, amit más emberek 
megbecsülésével próbálnak betölteni, arra vágynak, hogy büszkék legyenek 
rájuk. Richard Rohr ferences szerzetes használ könyvében „A férfi útja”-
ban egy érdekes fogalmat, az „apasebet”.  Azok életében szerintem, akiknél 
ez az apaseb jelen van, Istennek sokkal nagyobb lehetősége van csodát 



tenni (amennyiben beismerjük, hogy valami nem stimmel és a segítségét 
kérjük), mint azok életében, akik úgy gondolják velük minden oké 

 Olyan jó, hogy vannak, olyan jó, hogy Isten férfias, erős arcát hordozzák, 
olyan szép, ha a férfi is be tudja tölteni az istenadta szerepét, s Isten áldja 
őket minden keresésben, mikor ehhez akarnak közelebb kerülni :) 

 Fontosabb legyen számomra hogy a gyermekem ismerje meg a mennyei 
Atyát, Jézus Krisztust, a szerető megváltóját  és a Szentlélek Úristent, 
minthogy a világi dolgok borítsák el elméjét és szívét. Ismerje meg 
mindennek az értékét ne csak az árát. 

 Egy nagyon csuda dolog apának lenni, és valaki azt monta, hogy azt 
kivánja nekem: „Tudj olyan apja lenni a fiadnak, amilyen szeretnél lenni”. 
Én is ezt kívánom minden apának! 

 Isten nélkül nincs család. Ha Istent kihagyjuk a családból, akkor abban 
megszűnik az az erő, amit csak Isten adhat. Ezért tartom fontosnak, hogy a 
férfiaknak MEG KELL TANULNIUK imádkozni!!! El kell felejteni azt a 
tévhitet, hogy a férfi erős, és ő tartja el a családot, a nő pedig megtanítja a 
gyermeket imádkozni 

 Minél többet van távol egy édasapa a családtól, annál inkább válnak 
idegenekké számára. Így mikor gyerekei közelébe kerül, nem tudja mit 
kezdjen velük és kényelmesebb újra elmenni „dolgozni”, így történik meg, 
hogy sok gyermek apa nélkül nő fel, ami egy óriási hiány az életükben. 

 A lányok életében különösen fontos az apai kép, éppen ezért nem kicsi egy 
édesapa felelősége, férfi mintaképe 

 Szeressen mindenkit úgy mint engem most (Fiú, 13 éves) 
 Egy verssel: „Apa, apa ügyes apa, okos vagy és ügyes vagy” (Lány, 8 éves) 
 Az édesapa mindig megvígasztalja és szeretettel veszi körül a családját. 
 Köszönöm, hogy ilyen fontos témában gondolkodhattam! Áldott napot 

kívánok! 
 


