
Az élet: hivatás
„Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek / Az emberiségért valamit!”
„Meghalni az emberiség javáért, / Mily boldog, milyen szép halál!”
Hu szonhárom évesen így tekintett előre az életére Petőfi Sándor. Ma
már talán dagályosnak, romantikusnak hat rajongó lelkesedése. Val-
lomása mégis önvizsgálatra indíthat. Az életkorban hozzá közel ál-
lókat: vajon van-e tervük, elgondolásuk az életükről? Van-e kitűzött
életcéljuk, amit szeretnének elérni életük folyamán? Aztán: mi áll e
célok középpontjában: önmaguk, a saját érdekeik, vagy mások? a szer-
zés és a birtoklás, vagy az ajándékozás és a szolgálat? Más hangsúllyal,
más távlatokkal, de hasonló kérdéseket tehetnek fel maguknak az
életük derekán járók. Az idősebbek pedig a megtett útra visszapil-
lantva tűnődhetnek el: mit és hogyan sikerült megvalósítaniuk ter-
veikből? milyen vágyuk teljesült? örömmel vagy keserűséggel pil-
lantanak-e vissza lassan múlttá váló életükre?

Viktor Frankl, a koncentrációs tábort is megjárt neves bécsi pszichiáter
dolgozta ki a logoterápia módszerét. „Minden kornak megvan a maga
neurózisa — és minden kornak szüksége van saját pszichoterápiára.
(…) Napjaink tipikus páciense a mérhetetlen értelmetlenség érzésétől
szenved, mely üresség-érzéssel társul — s emiatt beszélek én egzisz-
tenciális vákuumról”, írja. Ennek megszüntetésére szeretné hozzáse-
gíteni az embert, hogy felelősséget vállaljon az életéért, hogy értelmet
találjon az élet különböző helyzeteiben, s így boldogabb legyen.

A történelem kiemelkedő személyiségei határozott küldetéstu-
dattal vágtak neki az életnek, s lettek feltalálók, tudósok, művészek,
hősök, szentek. Rajtuk kívül azonban mindazok, akiknek nevét
nem őrzi a történelem, a „hétköznapi”, a „kis” emberek: küldetés-
nek tekintették az életüket, olyan lehetőségnek, amelynek elterve-
zése és végrehajtása ajándékba nekik adott feladat és felelősség.
Talán sok minden nem úgy alakult az életükben, ahogy megálmod -
ták, talán sokszor kellett módosítaniuk elképzeléseiken, de minden
helyzetben tudtak célt és értelmet adni a sorsuknak.

A Biblia világában az emberek nem maguk tervezik el jövőjüket,
hanem Isten hívásának engedelmeskednek. Ez a hívás olykor egy-
beesik saját elképzeléseikkel, „rájuk szabottnak” látszik, máskor vi-
szont gyökeres átalakulásra, megtérésre hívja őket. Jónás ellenáll az
Úr hívásának, Jeremiás kétségbeesetten kapálódzik ellene; Izajás maga
vállalja: „itt vagyok, küldj engem!” Jézust „mindenüket elhagyva”
követik tanítványai, Sault viszont földre dönti a Feltámadott hívása.

A hívő ember életében hivatás és küldetés egybekapcsolódik. Ez
teszi biztonságossá útja megválasztását, ez teszi lehetővé menet
közben annak ellenőrzését, hogy helyes úton jár-e, ez villantja fel a
remény sugarát a kilátástalan helyzetekben is.
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