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III. Az Istennek szentelt élet
914 "Az az állapot tehát, mely az evangéliumi tanácsok fogadalmán alapszik, nem
tartozik ugyan az Egyház hierarchikus szerkezetéhez, életének és szentségének
azonban elvitathatatlan része." [467]
EVANGÉLIUMI TANÁCSOK, ISTENNEK SZENTELT ÉLET
915 Az evangéliumi tanácsokat az Egyház a maguk sokféleségében Krisztus
minden tanítványának ajánlja. A tökéletes szeretet, melyre minden hívő meghívást
kapott, azok számára, akik szabadon elfogadják az Istennek szentelt élet hivatását,
magával hozza az Isten országáért vállalt cölibátus, valamint a szegény és
engedelmes élet kötelezettségét. E tanácsok fogadalommal való vállalása egy az
Egyház által elismert, állandó életállapotban az Istennek "szentelt élet" jellemző
vonása. [468]
916 Az Istennek szentelt élet állapota az egyik a "mélyebben" Istennek szentelt
életformák közül, mely a keresztségben gyökerezik és teljesen átadja magát
Istennek. [469] Az Istennek szentelt életben a Krisztus-hívők a Szentlélek
indítására vállalják, hogy Krisztust szorosabban követik, önmagukat odaadják a
mindenekfölött szeretett Istennek, és törekednek a szeretet tökéletességére Isten
országa szolgálatában. Mindezzel jelzik és hirdetik az Egyházban az eljövendő
világ dicsőségét. [470]
NAGY TÖRZS SOK ÁGGAL
917 "Így történt, hogy az istenadta magból az Úr szántóföldjén csodálatosan és
sokfelé ágazó fán a magányos és közösségi élet különféle formái és különböző
Családok (...) (nőttek), melyek mind tagjaik tökéletesedését, mind Krisztus egész
testének javát bőségesen gyarapítják." [471]

918 "Az Egyházban kezdettől fogva voltak férfiak és nők, akik az evangéliumi
tanácsok megtartásával nagyobb szabadsággal akarták követni és szorosabban
akarták utánozni Krisztust, s a maguk módján Istennek szentelt életet éltek;
közülük sokan a Szentlélek indítására magányos remeteségbe vonultak, vagy
szerzetescsaládokat alapítottak, melyeket az Egyház a maga tekintélyével szívesen
elfogadott és jóváhagyott." [472]
919 A megyéspüspököknek ügyelniük kell arra, hogy fölismerjék az Istennek
szentelt élet új adományait, melyeket a Szentlélek az Egyházra bíz. Az Istennek
szentelt élet új formáinak jóváhagyása azonban az Apostoli Szentszéknek van
fönntartva. [473]
A REMETE ÉLET
920 A remeték, még ha nem is mindig tesznek nyilvános fogadalmat a három
evangéliumi tanácsra, "a világtól szigorúbban elkülönülve a magány csöndje, az
állandó imádság és a vezeklés által Isten dicséretére és a világ üdvösségére
áldozzák életüket". [474]
921 A remeték mindenkinek megmutatják az Egyház misztériumának mélyebb
lényegét, mely a bensőséges, személyes kapcsolat Krisztussal. A remete emberi
szemek elől elrejtett élete néma prédikálása Annak, akinek odaadta az életét, mert
számára Ő minden. Sajátos hivatás ez, mely arra szól, hogy a pusztában, a lelki
harcok közepette találja meg a Megfeszített dicsőségét.
AZ ISTENNEK SZENTELT SZÜZEK ÉS ÖZVEGYEK
922 Az apostoli időktől kezdve voltak keresztény szüzek [475] és
özvegyek, [476] akiket az Úr arra hívott, hogy megosztottság nélkül
ragaszkodjanak hozzá a szív, a test és a lélek nagyobb szabadságában, s ők az
Egyház jóváhagyásával úgy döntöttek, hogy szüzességben vagy az örök tisztaság
állapotában élnek "a mennyek országáért" (Mt 19,12).
923 A szüzeket, "amikor szent ígéretet tesznek arra, hogy Krisztust szorosabban
fogják követni, a megyéspüspök a jóváhagyott liturgikus szertartás szerint Istennek
szenteli, Krisztussal, Isten Fiával misztikusan eljegyzi és az Egyház szolgálatára
avatja". [477] Ezen ünnepélyes szertartás (Consecratio virginum) által "a szűz (...)
Istennek szentelt személlyé, az Egyház Krisztus iránti szeretetének jelévé, az égi
Menyasszony és az eljövendő élet eszkatologikus képévé válik". [478]
924 Az Istennek szentelt élet egyéb formáihoz kapcsolódva [479] a szüzek rendje a
világban élő nőt (vagy apácát) karizmája szerint imádságra, bűnbánatra, a testvérek
szolgálatára és apostoli munkára kötelezi. [480] Az Istennek szentelt szüzek
közösséget alkothatnak annak érdekében, hogy fogadalmukat hűségesebben
megtartsák. [481]

