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MÁSODIK KATEKÉZIS 
 

ÉLETSZENTSÉGRE KAPTUNK MEGHÍVÁST 

 

ISTEN KIVÁLASZTOTT, HOGY SZENTTÉ VÁLJUNK 

Mire kapott meghívást a családunk? Szent Pál – akit életének radikális megváltoztatására 

hívott az Úr (vö. ApCsel 9,1–28) – a következőképpen válaszolhatott: 

„Áldott legyen az Isten, […], aki […] a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket, hogy 

szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben” (Ef 1,3–4). 

A család egy férfinak és egy nőnek abból a döntéséből születik, hogy közös életet kezdenek, 

Krisztus kegyelmének támogatásával. Amikor ez megtörténik, a házaspár számára az 

újdonsággal és új kihívásokkal teli házas lét – ahogy a házasságkötés szertartása mondja – 

megszentelődésük új útjává válik, következésképpen az életszentséghez vezető kiváltságos 

úttá. Hasonlóképpen a néha bonyolult és nem mindig könnyű kapcsolatokkal átszőtt családi 

élet különösen alkalmas és kedvező hely lesz arra, hogy szemléljék Isten Lelkének 

működését. Ő az emberi szívet át tudja annyira alakítani, hogy a család tagjai képesek 

legyenek úgy szeretni, ahogyan Krisztus szeret. 

 

ÉLETSZENTSÉG: MINDENKI MEGHÍVÁST KAPOTT RÁ 

„Én, az Úr vagyok a ti Istenetek: szentelődjetek meg és legyetek szentek, mert én szent 

vagyok” (Lev 11,44). 

Ferenc pápa a Gaudete et exsultate kezdetű apostoli buzdításában – mely pápaságának 

harmadik apostoli buzdítása – mindenkit arra bátorít, hogy válaszoljon a szentségre szóló 

személyes meghívottságára. Isten ugyanis nem névtelenül és általánosságban hív, hanem 

mindenkihez személyes meghívással fordul. 



2 

 

Hallgassunk meg néhány gondolatot, melyekben a Szentatya egyértelmű felhívást fogalmaz 

meg arra vonatkozóan, hogy ne féljünk elfogadni szentségre szóló meghívottságunkat: 

„Szívesen látom az életszentséget Isten népében […]: a szülőkben, akik nagy szeretettel 

nevelik gyermekeiket; olyan férfiakban és nőkben, akik fáradságos munkájuk 

eredményeként viszik haza a kenyeret; a betegekben […]. Ez nagyon gyakran »a 

szomszédos ajtó« szentsége, a közelünkben élők életszentsége, akik Isten jelenlétének 

visszfényei, vagy más szóval: »az életszentség középosztálya«” (Gaudete et exsultate, 7). 

„Az összes Krisztus-hívő, bármely állapotban éljenek is, arra kapnak meghívást az Úrtól, 

hogy ki-ki a maga útján olyan tökéletesen szent legyen, amilyen tökéletes magának az 

Atyának a szentsége” (Gaudete et exsultate, 10). 

„»Ki-ki a maga útján« […]. A lényeg, hogy minden hívő felismerje a saját útját, amelyet 

Isten személyesen neki szánt (vö. 1Kor 12,7), és azon a legjobbat hozza ki magából; és 

nem az, hogy annak utánzásában merüljön ki, amit nem az ő számára gondoltak el” 

(Gaudete et exsultate, 11). 

„Nem kell püspöknek, papnak, szerzetesnőnek vagy szerzetesnek lennünk, hogy szentek 

legyünk. Gyakran megkísért bennünket az a gondolat, hogy az életszentség azok 

kiváltsága, akiknek megadatik a mindennapos teendőktől való távolmaradás, és sok időt 

szentelnek az imádságra. Nem így van. Valamennyien arra kaptunk meghívást, hogy 

szentek legyünk; azáltal, hogy szeretettel élünk és mindegyikünk felajánlja a maga 

tanúságtételét a napi teendőiben, ott, ahol éppen van. […] Házas ember vagy? Úgy légy 

szent, hogy szereted és gondozod a férjedet vagy a feleségedet, ahogyan Krisztus törődik 

az Egyházzal. Munkásember vagy? Úgy légy szent, hogy becsülettel és szakértelemmel 

végzed a munkádat a testvérek szolgálatában. Szülő, nagymama vagy nagypapa vagy? 

Úgy légy szent, hogy türelemmel tanítod a kicsiket Jézus követésére” (Gaudete et 

exsultate, 14). 

„Ez az életszentség, melyre az Úr meghív téged, apró gesztusokkal növekszik” (Gaudete 

et exsultate, 16). 

„Adja az ég, hogy fel tudd ismerni, mi Jézus szava, mi az ő üzenete, amelyet Isten a te 

életeddel akar elmondani a világnak. […] Az Úr fogja teljességre vinni ezt, hibáid és 

negatív pillanataid ellenére is. Te csak el ne hagyd a szeretet útját, és maradj mindig 

nyitott az ő megtisztító és megvilágosító természetfölötti működésére” (Gaudete et 

exsultate, 24). 

A távoli múltban, de a közelmúltban is, találkozunk olyan gyermekekkel, serdülőkkel, 

fiatalokkal, özvegyekkel és házaspárokkal, akik minden életkor és életállapot számára utat 

mutathatnak az életszentségre: gondoljunk például a kis Laura Vicunára – aki tizenkét évesen 

lett szentté –, a fiatal Pier Giorgio Frassatira vagy Lisieux-i Teréz szent szüleire. A 

szomszédos szenteknek ez a története hozzánk tartozik, nagyon közel áll hozzánk, mi magunk 

vagyunk. Talán mi is szoktunk találkozni ilyen szentekkel! 

 

* * * 

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 

• Szentté válni „ki-ki a maga útján”: ez Isten hívása, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. 

• Melyek azok a különleges ajándékok, amelyeket Isten nekem adott? 

• Isten „vezet bennünket, hogy szentté váljunk”: mikor éreztem, hogy vezet ezen a szentség 

felé vezető úton? 

• Voltak-e olyan események, találkozások, alkalmak, amelyek jobbá tettek engem vagy jobbá 

tették a családunkat? 

 

 

GONDOLJUK ÁT KÖZÖSSÉGÜNKBEN 

• Minden ember az életén keresztül közvetíthet a világ felé egy különleges üzenetet, amelyet 

az Úr rábízott. 

• Mindannyian gondoljunk egy emberre, akivel találkozni szoktunk: Isten milyen üzenetet 

küld nekem rajta keresztül? 

• Gondoljunk az elmúlt napokra: osszuk meg a többiekkel, hogy az Úr mely „hírnökeivel” 

találkoztunk! 

 

TOVÁBBI ELMÉLKEDÉSRE 

Ferenc pápa fontosabb megnyilatkozásai az életszentségről; az életszentségre szóló meghívás 

nem a „szuperhősöknek”, hanem mindenkinek szól. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/aprilis-9-en-mutatjak-be-ferenc-papa-gaudete-et-exsultate-

kezdetu-apostoli-buzditasat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/aprilis-9-en-mutatjak-be-ferenc-papa-gaudete-et-exsultate-kezdetu-apostoli-buzditasat
https://www.magyarkurir.hu/hirek/aprilis-9-en-mutatjak-be-ferenc-papa-gaudete-et-exsultate-kezdetu-apostoli-buzditasat


4 

 

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. 


