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VELETEK VAGYOK!  

Marton Zsolt családreferens püspök videósorozata a családoknak  

V. rész – 2021. október 27. 

~ Szent József, a teremtő bátorságú apa ~ 

 

(Szerkesztett írás) 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!  

A teremtő bátorságú apa! Ez az a tulajdonság, amit a Szentatya mond Szent Józsefről. Benne 

van a teremtés szó, amely Istenre utal. Isten az, aki a világ teremtője, minden élet forrása, de 

az embert is részesíti a teremtésben, a házas embert, a családos embert gyermekei 

fölnevelésében, és mindenkit, mindnyájunkat, amikor a világ építésén és Isten országának a 

javán munkálkodunk. A Szentatya megállapítja, hogy az élet első lépése az, amikor 

szembenézünk saját történetünkkel. Erről már az elfogadó apa kapcsán is beszélt, és aztán ha 

ez megtörtént akkor vagyunk képesek szembenézni a kihívásokkal. A kihívások azok a 

nehézségek, amelyek erőforrásokká alakíthatók, amelyek erőforrások tudnak lenni az 

életünkben. És ezek azok a lehetőségek, amelyek megteremtik, hogy mi is teremtő 

bátorságúak legyünk, mint ahogy a Szentatya példaként állítja elénk Szent Józsefet. Azt 

mondja, hogy a menny ilyen embereken keresztül avatkozik be a földnek az életébe, az 

üdvösség tervének kimunkálásába. A Szentatya azt mondja, hogy az Evangélium jó híréhez 

hozzátartozik, hogy Isten, amit meg akar valósítani, annak megtalálja a módját, megtalálja az 

útját, és az meg is valósul, de számít az emberi közreműködésre, számít az ember teremtő, 

kreatív hozzáállására. Számít arra, hogy az ember a problémát lehetőséggé alakítja át. Ezt 

mondja Szent József kapcsán is, az ő élete az ő törődése, Mária mellett és Jézus mellett való 

állása mutatja ezt nekünk. A Szentatya szép példákat hoz: a béna, akit a barátai egy tetőt 

kibontva eresztik le Jézushoz  – ahogy Lukács evangéliumában olvassuk ezt a példázatot –, 

ezt a teremtő bátorságot mutatja, hogy ezek az emberek milyen kockázatot vállalnak. A mi 

életünkben is a teremtő bátorsághoz kockázatot kell vállalni, mint ahogy József is vállalta a 

kockázatot: hogy ki is az ő jegyese, mi történik vele, milyen lesz az életük története, milyen 

helyzeteket kell megoldani, hogy kell úrrá lenni a problémákon? A Szent Család rengeteg 

nehézséggel néz szembe, amiben benne van már a jövendő Egyház kihívása, üldöztetése, 

nehézségei. Gondoljunk a Betlehemből való menekülésre, aztán a visszatérésre. A Szentatya 

beszél arról, hogy számos menekülő embernek az élete, sorsa hasonló mint a Szent Családé 

volt. Éppen ezért Szent József a háborúk miatt menekülőknek, az üldöztetést szenvedőknek, 
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az éhínség miatt nehézségben lévőknek, és mindenféle megpróbáltatást átélő embereknek 

különös módon is a védőszentje. Ezt a teremtő bátorságot mutatja nekünk és erre hív 

bennünket, aki az Egyház őrzője. A Szentatya azt mondja, hogy Mária az Egyház anyaságát 

szimbolizálja, József pedig az őrző, aki teremtő, nyitott bátorsággal védelmezi családját és 

tud segítségünkre lenni, hogy mi is hasonlóan álljunk az élet kihívásai előtt.  

 

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=oL_kKL758L4  

https://www.youtube.com/watch?v=oL_kKL758L4

