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HARMADIK KATEKÉZIS 
 

 

NÁZÁRET: 

TERMÉSZETESSÉ TENNI A SZERETETET 

 

NÁZÁRET EGYSZERŰSÉGE 

Bármely család, ha Jézus, József és Mária családjára néz, újra felfedezheti saját hivatását, 

elkezdheti egy kicsit jobban megérteni önmagát, eligazítást kap az élet útján, és megérezheti 

az evangélium vonzó örömét. 

Ne felejtsük el, hogy Isten emberré lett Fia sok éven át egy mindennapi, egyszerű emberi 

családban élt. Az Úr az egyszerű, mindennapi életbe szeret belépni, ott szeret lakozni. 

Ma a mi egyszerű és mindennapi létünk, a kis Názáret mintájára, mely „mindössze egy 

műhelyből, négy házból állt, egy semminek látszó kis falu volt”,
1
 olyan hely lehet, amelyet 

Isten arra választott ki, hogy Fiának, Jézusnak a lakhelyévé váljon. Senki se érezze magát 

kirekesztve ebből a nagyszerű és csodálatos ajándékból! 

Jézus családba született. „Jézus útja abban a családban megtett út volt. […] Bármely 

keresztény család – ahogy Mária és József tették – befogadhatja Jézust, hogy meghallgassa, 

beszéljen vele, vigyázzon rá, védelmezze, együtt növekedjen vele, és így jobbá tegye a 

világot. Valahányszor egy család megőrzi ezt a titkot, legyen akár a világ legszélén is, ott 

Isten Fiának a titka működik: jön, hogy megváltsa világot.”
2
 

„Miután eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai városukba, Názáretbe. A gyermek 

pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Szülei minden 

évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, 
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az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus 

azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti 

társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem 

találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a 

templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind 

csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: 

»Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.« Ezt felelte: »De 

miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?« Ám ők nem 

értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és 

engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus meg gyarapodott 

bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt” (Lk 2,39–52). 

Názáretben „szó sem esik csodáról vagy gyógyításról, tanításról – [Jézus] ebben az időben 

egyáltalán nem tanított –, sem hozzá tóduló tömegről. Názáretben látszólag minden »a 

megszokott rendben« történik, egy hívő és dolgos zsidó család szokásai szerint. […] Az anya 

főzött, elvégzett minden házimunkát […]. Az apa asztalosként dolgozott, tanította dolgozni a 

fiát.”
3
 

 

TERMÉSZETESSÉ TENNI A SZERETETET 

Az idő, melyet Jézus Názáretben, a Szent Családban töltött, új megvilágításba helyezi 

valamennyi család életét: az élet látszólag jelentéktelennek és értelmetlennek tűnő 

mindennapi ritmusa a család sajátos hivatásának új megvalósítási formájaként fogható fel: 

természetessé tenni a szeretetet. 

Gondolunk erre valaha is? 

Minden, amit nap mint nap megélünk otthon, a munkahelyen, az iskolában, még ha látszólag 

nem kapcsolódik is közvetlenül a hit továbbadásának feladatához, valójában lehetőségünk 

arra, hogy „a szeretetet és ne a gyűlöletet tegyük természetessé, hogy a kölcsönös segítést és 

ne a közömbösséget vagy az ellenségeskedést tegyük általánossá”.
4
 Ahogyan az alatt a 

harminc év alatt Názáretben történt, úgy történhet családunkban is, és minden más helyen, 

ahol időnket töltjük. 

 

ADJUNK HELYET JÉZUSNAK! 

Csak akkor tudjuk megvalósítani hivatásunkat, és csak akkor tudjuk természetessé tenni a 

szeretetet, ha helyet adunk Jézusnak. „Meg kell tanulnunk felfedezni Jézust mások arcán, 

hangjában, kívánságaiban” (Evangelii gaudium, 91). 

Kapcsolataink mindig megfelelő és kedvező alkalmak Krisztussal való kapcsolatunk 

megélésére; ezek jelentik számunkra az ő arcával, hangjával, kívánságaival való találkozás 

lehetőségét. 

Minden család, azzal, hogy a szeretetet természetessé teszi, egyedülálló módon hozzájárulhat 

ahhoz, hogy a világban növekedhessen az igazi szeretet és a leghitelesebb szolidaritás. 

Egyetlen más iskola sem képes úgy megtanítani az igazi, őszinte, megbízható és hiteles 

szeretetre, mint a család. 
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* * * 

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

és elidőzzön azon, ami leginkább megérinti a szívét. 

* * * 

 

GONDOLJUK ÁT KETTESBEN VAGY CSALÁDI KÖRBEN 

• Hogyan „tehetjük természetessé a szeretetet” családunkban? 

• Hogyan tudunk „helyet adni Jézusnak” családunkban? 

 

GONDOLJUK ÁT KÖZÖSSÉGÜNKBEN 

• „Minden család egyedülálló módon hozzájárulhat” a szeretet növekedéséhez: minden család 

Jézus szeretetének „illatát” terjeszti maga körül. 

• A család tehát alapvető „alany” közösségünkben. Hogyan tudjuk erősíteni minden egyes 

család jelenlétét? 

 

TOVÁBBI ELMÉLKEDÉSRE 

https://katolikus.hu/dokumentumtar/evangelii-gaudium 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-csalad-megoriz-bennunket 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-elesszuk-fel-csalad-es-kereszteny-kozosseg-

kozotti-szovetseget 
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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. 


