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Felkészítő katekézisek 

a Családok X. Világtalálkozójára 

Róma, 2022. június 22-26. 

 

ELSŐ KATEKÉZIS 
 

CSALÁDI SZERETET: 

HIVATÁS ÉS AZ ÉLETSZENTSÉG ÚTJA 

 

 

A HIVATÁS, MINT MEGHÍVÁS 

A hivatás (vocatio) kifejezés a latin vocare igéből származik, melynek jelentése: hív. Isten minden 

teremtményt, minden gyermekét először a keresztség szentségén keresztül hívja. 

A megkereszteltek mind arra kaptak meghívást, hogy életüket az Úrnak szenteljék, egyesek a papi 

szolgálatban vagy a szerzetesi életben; mások pedig a házasságban, a családban. Tehát a házasélet is hivatás, 

vagyis Isten hív meg rá. 

 

A NÉV 

Az a szokás, hogy egymást néven hívjuk, néven szólítjuk, nagyon elterjedt gyakorlat családjainkban, 

különösen, ha vannak gyerekek is. A szülők számára nem kis jelentőségű döntés, hogy milyen nevet 

válasszanak gyermekeiknek, és miként fogják hívni őket egész életükben. 

A névválasztást sok tényező határozhatja meg. Van, amikor olyan nevet választunk, amely generációk óta 

öröklődik a családban; van, amikor egy olyan szent nevét, akit a szülők különösen tisztelnek, vagy egy olyan 

személynek a nevét, aki valamilyen módon nyomot hagyott a szülők életében. A név tehát fontos dolog, és 

minden személy számára egyfajta névjegyet jelent, amellyel a világnak bemutatkozik. Már ez is mond 

valamit rólunk. 

 

MAGÁNY 

Amikor olyan valakivel beszélgetünk, akinek a nevére nem emlékszünk, az annak a jele, hogy nem igazán 

léptünk kapcsolatba vele. A legmélyebb dráma az egyén számára az, hogy nem emlékeznek rá. Az ebből 

származó magányosság mindenekelőtt abból az érzésből fakad, hogy nem gondolnak ránk és nem keresnek  
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minket. A mostani világjárványban a hosszú vesztegzáras időszak sokaknak a mélységes magány 

időszakának bizonyult, különösen az idősek és azok számára, akik különböző okok miatt az egyedülélés 

nehézségeit és megpróbáltatását tapasztalták meg. 

 

HÍVNAK BENNÜNKET 

Mindannyiunk neve gyakran felhangzik otthonunk falai között. A szülők például szólítják gyermekeiket 

azért, hogy reggel ébresszék őket, hogy tudják, hol vannak, hogy kötelességeik teljesítésére ösztönözzék 

őket, hogy kimutassák szeretetüket irántuk. Mindannyian ismerjük azt a hozzáállást, amikor úgy teszünk, 

mintha nem hallanánk, hogy valaki szólít bennünket. Ez pontosan azt a vágyunkat fejezi ki, hogy nem 

akarunk kapcsolatba kerülni azzal a személlyel, aki hív bennünket. Az ugyanis, hogy hívnak bennünket, 

üzenetet hordoz. Valaki, aki tudja, hogy létezünk, érdeklődik életünk iránt. Elfogadhatjuk vagy akár vissza 

is utasíthatjuk ezt a kapcsolatteremtésre irányuló hívást. 

 

ISTEN A NEVÜNKÖN SZÓLÍT BENNÜNKET 

Szent Pál apostol egyik levelének szakasza világossá teszi számunkra, hogy mindannyian meghívottak 

vagyunk, az Atyaisten mindannyiunkat ismer és hív: 

„Ő megváltott és szent hivatásra meghívott bennünket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és 

kegyelméből, amelyet Krisztus Jézusban örök idők óta nekünk ajándékozott, s amely most nyilvánvaló is lett 

Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenésével. Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a 

halhatatlanságot az evangélium által” (2Tim 1,9–10). 

Isten örök idők óta hív bennünket. Az emberek a szüleinktől kapott néven hívnak bennünket. Maga Isten is 

ezen a néven hív bennünket. A Bibliát olvasva észrevehetjük, hogy Isten folyamatosan és különböző 

formákban hívja a férfiakat és a nőket, hogy lépjenek kapcsolatba vele és fogadják be őt életükbe. Ma az 

Atya arra hív, hogy kövessük Jézust, mert általa olyan életet kapunk, amelyben Krisztus legyőzte a halált; 

olyan életet, amelyet minden nehézség ellenére érdemes élni, mert az örök élet felé irányul. A Szentlélektől 

kapott erővel válaszolhatunk Isten hívására, mely mindannyiunk számára egyedi. 

 

A HÁZASSÁG VÁLASZ EGY HÍVÁSRA 

A házasság szentségével a házastársak Isten hívására válaszolnak. Ennek a hívásnak az a célja, hogy úgy 

szeressünk, ahogyan ő szeret. 

A házaspár által a házasságkötés napján kimondott „igen” azonban szembe kerül azzal a mindennapi 

küzdelemmel, hogy házastársunkat minden gyarlóságával és gyengeségével együtt szeressük. Ez azt jelenti, 

hogy a Szeretetre való hívásra csak Krisztus kegyelmével válaszolhatunk. A házasoknak folyamatosan be 

kell fogadniuk ezt a kegyelmet, melyet nap, mint nap megkapva, fokozatosan megtanulják szeretni egymást 

kitartással és alázatos türelemmel; és megtanulnak úgy szeretni, ahogyan Jézus szeret. 

Megnyugtató tudni, hogy a szokásos gondok és az elkerülhetetlen nehézségek ellenére Krisztus jelenléte 

továbbra is nélkülözhetetlen támasz és páratlan megerősítés marad. Hangja, melyet Isten igéje közvetít, 

sosem szűnik meg hívni, vigasztalni és bátorítani. 

 

 

 

* * * 

Célszerű időt hagyni arra, hogy mindenki újból elolvashassa a katekézist, 

és elidőzzön azon, ami leginkább megérinti a szívét. 

* * * 
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GONDOLJUK ÁT KETTESBEN VAGY CSALÁDI KÖRBEN 

„Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, 

hívjátok segítségül, amíg közel van! 

Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, 

és az én útjaim nem a ti útjaitok!” (vö. Iz 55,6.8). 

Előfordul, hogy Isten hívása nem felel meg vágyainknak, gondolatainknak, annak, amit mi helyesnek 

tartunk. Izajás próféta azt tanácsolja nekünk: Keressétek az Urat, hívjátok segítségül! 

• Osszuk meg egymással és gyermekeinkkel, hogy fiatal korunkban feltettük-e azt a kérdést, hogy mire hív 

bennünket Isten! 

• Tisztában voltunk-e azzal, hogy házasságkötésünk válaszadás Isten hívására? 

 

GONDOLJUK ÁT KÖZÖSSÉGÜNKBEN 

• Gondolkodjunk el a házasságról, mint hivatásról, mint Isten arra irányuló hívásáról, hogy szentséggé, 

vagyis szeretetének (tökéletlen, mégis valóságos) képmásává váljunk! 

• Amikor hívást érzünk szívünkben, honnan tudhatjuk, hogy az valóban Istentől jön-e? 

• Gondolkodjunk el azon, mennyire fontos a megkülönböztetés, amikor fontos döntéseket hozunk 

életünkben, de akkor is, amikor azokra az apró hívásokra válaszolunk, amelyeket Isten nap mint nap intéz 

hozzánk! 

 

TOVÁBBI ELMÉLKEDÉSRE 

„Házasság, megszentelt élet, papság: minden igazi hivatás a Jézussal való találkozással kezdődik.” 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-jezus-nem-olyan-kovetoket-akar-akik-rosszkedvuen-

bandukolnak-mogotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-jezus-nem-olyan-kovetoket-akar-akik-rosszkedvuen-bandukolnak-mogotte
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-jezus-nem-olyan-kovetoket-akar-akik-rosszkedvuen-bandukolnak-mogotte
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CSALÁDI SZERETET: HIVATÁS ÉS AZ ÉLETSZENTSÉG ÚTJA 

 

 

Mennyei, Szent Atyánk, itt állunk előtted, 

hogy dicsérjünk téged és hálát adjunk neked a család nagy ajándékáért. 

 

Imádkozunk hozzád a házasság szentségében megszentelt családokért, 

hogy mindennap újra felfedezzék a kapott kegyelmet, 

és mint kicsiny családegyházak 

tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről 

és Krisztusnak az Egyház iránti szeretetéről. 

 

Imádkozunk hozzád azokért a családokért, 

amelyek nehézségeken, szenvedésen, betegségen 

vagy csak általad ismert megpróbáltatásokon mennek keresztül: 

támogasd őket, 

és add, hogy felismerjék a megszentelődésnek azt az útját, amelyre hívod őket, 

hogy megtapasztalhassák végtelen irgalmadat, 

és új utakat találjanak a szeretetben való növekedésre. 

 

Imádkozunk hozzád a gyermekekért és a fiatalokért, 

hogy találkozhassanak veled, 

és örömmel válasszák azt a hivatást, amelyet kigondoltál számukra; 

imádkozunk hozzád a szülőkért és a nagyszülőkért, hogy tudatában legyenek annak, 

hogy ők a te atyai és anyai szeretetednek a jelei a gyermekeiről való gondoskodásban, 

akiket testben és lélekben rájuk bízol; 

és imádkozunk hozzád a testvériség megtapasztalásáért, 

melyet a család a világnak ajándékozhat. 

 

Add, Urunk, hogy minden család meg tudja élni 

életszentségre szóló hivatását az Egyházban, 

főszerepet vállalva az evangelizációban, 

az élet és a béke szolgálatában, 

közösségben a papokkal és minden életállapottal. 

 

Áldd meg a családok világtalálkozóját! 

Ámen. 

 

 

A Családok X. Világtalálkozójának hivatalos imája. 

Róma, 2022. június 22–26. 

 


