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1. alkalom 
KÉPZÉS, KERESZTÉNY EMBER HIVATÁSA, MEGTÉRÉS 

2015. január 19. 
 
 
Az összejövetelek mottója: 

„Gy űjtsd magadba az értékeket és teli kézzel oszt szét másoknak” 
 
Az erény ereje 
Ahol szeretet és bölcsesség van, ott nincs félelem sem tudatlanság. Ahol türelem és 
alázatosság van, ott nincs sem harag, sem felindulás. Ahol vigasság és szegénység van, 
ott nincs sem kapzsiság, sem zsugoriság. 
 
Miért van szükségünk képzésre, tanulásra: 
 A világi embereknek, vagy úgy mondanám a nem hívőknek a világban betöltött 
szerepét, hivatását /helyét és munkáját/ saját magának kell eldöntenie, megválasztania: 
ehhez, iskolai képzéshez, tanuláshoz van szükség. Figyelembe kell vennie saját 
adottságait, vágyát, nem utolsó sorban az anyagi lehetőségeket. Ők úgy mondhatnánk 
belülről és kívülről vezérelt emberek, hiszen döntésükben a környezet és a belső 
vágyaik adják az indítékokat döntéseikhez. /Barsi B./ 
 A keresztény ember elsősorban Isten akaratát keresi, kutatja, melyet imák, 
elmélkedések, vagy lelkigyakorlatok útján talál meg, úgyis fogalmazhatnánk, hogy 
felülről vezérelt ember. 
Aki azonban vezet bennünket, akit elfogadunk, akit követünk, és akit szeretünk, arról 
ismereteket kell szereznünk, ismernünk kell. Akit nem ismerünk: nem tudunk szeretni, 
vagy könnyen félrevezethetők vagyunk, de beszélni sem tudunk róla, hitünket sem 
tudjuk átadni. 
 Hitünket nem önmagunkért kaptuk csak, sók vagyunk, kovász és sózni kell, 
keleszteni kell a körülöttünk élőket, ezt azonban csak úgy tudjuk, ha állandóan 
képezzük magunkat, állandóan fejlődünk, mert abban a pillanatban, amikor megállunk, 
lemaradunk. Pál apostol fejezi ki ezt szépen: „ ..aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék.” 
Ne legyünk ízetlen életek közössége! 
A keresztény langyosság veszélyes, mert sodortatja magát a világ áramlataival! 
 
Hívatás: a világban mindenkinek kell valamilyen részt vállalni, dolgozni, 
tevékenykedni, hogy eltarthassa saját magát, családját, esetleg megvalósítsa álmait. 
Felméri adottságait, a lehetőségeket, s nem utolsó sorban az anyagi vonzatait. Ehhez 
választja meg tanulmányait, ezekre készül. Ezeket ismerjük, s hit nélkül könnyen vált 
egyik helyről a másikra és mindig aggódik lesz-e munkám, lehetőségem dolgozni. Hit 
nélkül a világban minden érték viszonylagos, nézőpont kérdése. A jó és a rossz is 
viszonylagos, nekem jó, s ez a fontos, nincs egy biztos szilárd pont, amihez 
igazodhatok, ezért holnap teljesen az ellenkezőjét is megtehetem. Nincs állandóság, 
nincs hűség, nincs igazság sem, hiszen ez is bármikor felrúgható. Terjed a 
közömbösség, elkeseredés, kétségbeesés, az anarchia, családok szétesése, kötöttségek, 
felelősségek nem vállalása. 
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A keresztény ember hívatása: majdnem ugyanígy történik. Életében biztos, szilárd 
pont az Isten: ráhagyatkozva keresi meg helyét a világban, tudva, hogy minden ember 
egyedüli példány, Isten céllal teremtette és ezt kell megvalósítania élete során. A 
világot úgy tekinti, mint Isten teremtményét, nem engedi, hogy elcsábítsa a pénz, 
hiszen nem is erre törekszik, még ha szükségszerűen figyelembe is veszi. Keresi 
azokat a lehetőségeket, pontokat, ahol többet tud tenni Isten nagyobb dicsőségére és a 
közösség javára. Ehhez feltétlenül szüksége van „megtérésre”, Istennel való állandó 
kapcsolatra, hogy a „test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége /1Jn. 
2,15-16./ ne csábíthassa rossz útra, de mindenképpen betölthesse a világban azt a 
helyet, melyet Isten neki szánt, s ebben a ténykedésében előbbre mozdíthassa a 
világban mindazt „ ami tökéletesíti az embert, értékes és Isten ismeretére és 
szeretetére vezet” /”Gaudium et spes” zsinati dokumentum/. 
 
Persze vannak különleges hívatások, elhívások, melyekre Isten saját maga választja ki 
követőit, melyre nem lehet nemet mondani, s ha mégis akadt valaki, akkor Isten 
bizony annak nem hagy békét. 
Ezek különleges hívásokon keresztül történhetnek, /szavak, angyalok, álmok stb./ 
 
Ilyen különleges hívásokat találunk a Bibliában, Ábrahám elhívása, Mózes 
kiválasztása, vagy a prófétáknál.  Isten megállítja őket mindennapi tevékenységükben, 
nem azért mert nem jó, hanem azért, hogy Isten különleges tervében részt vállaljanak. 
Az Újszövetségben, Mária, Szt. József, Pál apostol, s a szentek életében is 
találkozhatunk ilyenekkel. Ilyen volt Szt. Ferenc elhívása is, de ilyen napjainkban is 
megtörténik a mai szentek, papok, sőt hívek életében is. 
Saját életünkben is felfedezhetjük ezeket a „hívásokat”, vagy sokszor csak 
sugalmazásokat, vágyakat, melyet Ő adott belénk Szentlelke által. Vannak 
élethelyzetek, melyekben nem is tudunk másként dönteni, olyan körülmények, 
melyeket vállalni kell, kikerülhetetlenek, mert Ő helyezte elénk, ha nem így teszünk, 
súlyos élethelyzetek alakulhatnak ki: meg kell állnunk, hogy felismerjük az Ő akaratát. 
Isten végtelenül sokoldalú, mindenkihez egyéni sajátosságai alapján szól és üzen, de 
ezt ti is megtapasztalhattátok, ha egy kicsit visszagondoltok életetek eseményeire, mert 
abban semmi sem történt véletlenül, s talán az sem, hogy most itt vagytok együtt, s 
pontosan ferences közösségben kerestek valamit, vagy vártok valamit. 
 „Sajátosan ferences „hívásoknak nevezzük azokat a hívásokat, amelyek Szt. 
Ferenchez kötődnek, erről is lehetne beszélni. Egy kép, egy könyv, egy film Ferencről, 
egy ima, egy ferences atya, vagy egy ferences kegyhelyhez történt zarándoklat, amely 
mély nyomot hagyott bennünk. 
 Ferenc többet akart, mint egyszerű Krisztus-hívő lenni. Krisztus személye lénye 
megrendítette, csak neki, csak érte, csak vele akart élni, tevékenykedni. Hogyan? –
úgy, hogy szó szerint lemásolta Krisztus evangéliumi lényét, szó szerint követte 
Krisztus tanításait, az evangéliumokat, úgy olvasta őket, mint személy szerint neki 
szólót. 
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Ajánlott könyvek: 
Szentírás, Pál apostol megtérése, 
Katekizmus, 
Imádkozzunk Assisi Ferenccel, 
Celanoi Tamás életrajza Szent Ferencről, 
Fioretti /Szt. Ferenc élete/, 
C. Caretto: Én Ferenc, 
P. Eloi Leclerc O.F.M. Egy szegény ember bölcsessége 
/Assisi Ferenc Barsi Balázs fordításában/ 
Assisi Szent Ferenc művei /netről letölthető/ 


