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ÖTÖDIK KATEKÉZIS
ANYÁK ÉS APÁK

AZ ÉLETADÓ SZERETET EREJE
Az életszentséghez vezető út, melyen egy apa és egy anya elindul, az egymás iránti szeretetük
növekedésén és a gyermekeik iránt tanúsított szereteten keresztül vezet.
Gyönyörű és erőteljes a meghívás arra, hogy apává és anyává váljunk. Ez a meghívás arra
szól, hogy megosszuk Istennel az életadó szeretet erejét, testben és lélekben egyaránt. Ez
olyan hívás, mely egész életünkön át tart és minden körülmények között megmarad. Egy férfi
és egy nő szerelme mindig gyümölcsöző, még akkor is, ha nincsenek gyermekeik, vagy
amikor már a szülők megöregedtek. A házastársak ugyanis mindig képesek életet adni Isten
gyermekeinek.
IRGALMAS ÉS KÖNYÖRÜLETES SZERETET
A Kivonulás könyvében, miután a zsidó nép imádta az aranyborjút, az Úr feltárta Mózes előtt,
hogy milyen az ő szeretete:
„Akkor az Úr leereszkedett a felhőben, megállt Mózes mellett, és meghirdette az Úr nevét. Az
Úr elvonult előtte, és ezt hirdette: »Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő,
gazdag szeretetben és hűségben, aki megtartja szeretetét ezer nemzedéken át, megbocsátja a
vétket, a törvényszegést és a bűnt«” (Kiv 34,5–7).
Álljunk meg ennél a két szónál: irgalmas és könyörülő. Héberül raham és heszed; mindkettő
szeretetet, irgalmat jelent, de fontos különbségekkel, amelyek világossá tehetik számunkra,
hogy az életszentséghez vezető út az apai és anyai szereteten keresztül vezet.
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A heszed az Ószövetségben leggyakrabban használt szó az irgalom és a szeretet kifejezésére.
Hűséget, biztonságot, bizalmat magában foglaló gyengéd szeretetről van szó; ez a szeretet
megerősít és kísér, nem hagy el, szilárd marad és biztonságot ad.
A raham a rehem szóból származik, mely héberül anyaméhet jelent, azt a helyet jelöli, ahol a
gyermek élete kialakul és növekszik: ez a szeretet kialakítja a testet, őrzi, védi, táplálja és
elfogadja valaki másnak a létezését.
Isten szeretetének így két dimenziója tárul elénk: az apai-férfias és az anyai-nőies. A férfi
szeretetét gyengéd, de erős, hatékony energia hatja át; a nő szeretete ezzel szemben szül,
létrehoz, épít, táplál a legmélyebb belső kötődésből fakadóan. Az anya és az apa így együtt
tudják Isten szeretetét konkrét módon kifejezni gyermekeik felé.
„Az Úr irgalmas és könyörületes,
lassú a haragban és gazdag a szeretetben.
Nem perel untalan, haragja nem tart örökké.
Nem bűneink szerint bánik velünk,
és nem vétkeink szerint fizet meg.
Mert amilyen magas az ég a föld felett,
olyan nagy az ő irgalma [heszed] az igazak iránt.
Amilyen távol van napkelet napnyugattól,
olyan messze veti el tőlünk bűneinket.
Amilyen gyengéd [raham] az apa fiaihoz,
olyan gyengéd az Úr azokhoz, akik félik őt.
Tudja jól, miből vagyunk,
tudja, hogy porból származunk” (Zsolt 103,8–14).
Egy apa és egy anya szeretete, akik készséggel fogadják szentségre szóló meghívottságukat,
olyan cselekedeteket tudnak végrehajtani, amelyekre csak Isten képes: teremt és megbocsát.
Az Ószövetségben ugyanis két cselekedet van kizárólag Isten számára fenntartva: a
„teremtés” [ ]בראés a „megbocsátás” []סלח.
Valahányszor az apa és az anya elfogadják és óvják az életet, valahányszor megbocsátanak
egymásnak és folytatják útjukat, a mennyországot hozzák a földre. Abban a pillanatban
ugyanis a Szentlélek az, aki cselekszik bennük.
„Az első dolog tehát, amire szükség van: hogy az apa jelen legyen a családban. Figyeljen oda
a feleségére, osztozzon vele mindenben: örömben és fájdalomban, bajokban és reményben.
Azután álljon gyermekei mellett növekedésük folyamán: amikor játszanak és amikor
dolgoznak, amikor gondtalanok és amikor aggódnak, amikor megnyílnak és amikor
hallgatagok, amikor bátrak és amikor félnek, amikor hibáznak és amikor visszatalálnak a
helyes útra. Tehát olyan apa legyen, aki mindig velük van! Persze az, hogy velük van, nem azt
jelenti, hogy állandóan ellenőrzi őket! Az ellenőrként működő apák elnyomják gyermekeiket,
és nem engedik fejlődni őket. […] A jó apa tud várni és tud megbocsátani, mégpedig szíve
mélyéből. Persze tud határozottan fegyelmezni is: nem gyenge, engedékeny, érzelgős apa. Az
apa, aki tud megalázás nélkül fegyelmezni, ugyanaz, aki tud magát nem kímélve
védelmezni.”1
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„Anyának lenni nemcsak azt jelenti, hogy valaki gyermeket hoz a világra, hanem életre szóló
döntés is. Mi mellett dönt egy anya? Milyen életre szóló döntést hoz? Egy anya életre szóló
döntése az életadás melletti döntés. És ez nagyszerű, ez gyönyörű.
Egy anyák nélküli társadalom embertelen társadalom lenne, mert az anyák mindig képesek
tanúságot tenni – még a legrosszabb időkben is – a gyengédségről, az odaadásról és az
erkölcsi erőről. Az anyák gyakran a vallási élet legmélyebb értelmét is átadják: az első imák,
a gyermek által megtanult első áhítatos mozdulatok által a hit értéke bevésődik az ember
életébe. Ezt az üzenetet a hívő anyák tudják magyarázatok nélkül átadni: a magyarázatok
később jönnek, de a hit magját ezekben az első, rendkívül értékes pillanatokban lehet elültetni.
Anyák nélkül nemcsak új hívők nem lennének, hanem a hit is sokat veszítene egyszerű és mély
melegségéből.”2
***
Célszerű időt hagyni arra, hogy mindenki újból elolvashassa a katekézist,
és elidőzzön azon, ami leginkább megérinti a szívét.
***

GONDOLJUK ÁT KETTESBEN VAGY CSALÁDI KÖRBEN
• Olvassuk el újra Ferenc pápa szavait, és gondolkodjunk el a magunk apaságán, anyaságán!
• A házastársak szeretete azáltal is termékeny, hogy Isten gyermekeinek adnak életet, hogy
lelkiatyák és lelkianyák lesznek gyermekeik számára, továbbá minden ember számára,
akikkel találkoznak, átadva nekik az Atyaisten gyengéd, befogadó, szilárd és biztos szeretetét.
Kik azok a lelki gyermekek, akiket Isten ránk bíz életünk ezen szakaszában?
TOVÁBBI ELMÉLKEDÉSRE
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-az-apak-alljanak-gyermekeik-mellett
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-az-anyak-csendes-vertanusaga-eletet-advilagnak
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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.
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