
Elmélkedés a
hivatás mibenlétéről
A hivatás szóról elsőként az jut eszembe, hogy nem vagyok egye-
dül a világban. Valakinek a vonzásában élek, és valamire szól a
küldetésem. Sem eredetemet, sem célomat nem önmagamban talá -
lom. Felemelő érzés arra rádöbbenni, hogy nem vagyok magamra
hagyatva, mert volt, aki létemet akarta, és aki távlatot, sőt betelje-
se dést ad életemnek, s ennek megvalósításához kész mindent meg -
adni, útitársakat rendel mellém.

Meggyőződésem szerint minden ember hivatásának gyökere,
hogy Teremtőnk életre hívott. Alapvető hivatásunk tehát az, hogy
léte zünk — Isten kegyelméből, ingyenes ajándékaként. Jó ezt hálatelt
szívvel tudatosítani, és így tekinteni embertársainkra is, mint akiket
Is ten hívott életre, és rendelt mellénk, hogy egymást kísérjük az úton.

Ezen alapvető megfontolás után lépjünk tovább, hiszen ha létünk -
nek célja van, akkor nem élhetünk öncélúan, hanem mindennemű te -
vé kenységünket is ennek fényében érdemes végeznünk. A munkáról
azt valljuk, hogy nemes emberi cselekedet, hiszen más földi létezők
nem is dolgoznak abban az értelemben, ahogy az ember teszi. Az em-
beri munkát, mint valamit létrehozó alkotást, tudatos tervezés előzi
meg, amit aztán ésszerű kivitelezés követ. Az emberi alkotás fogal-
mán ráadásul valami sajátos, nagyszerű és egyedi létrehozását értjük,
ami a közösséget, a közvetlen környezetünkben élőket gazdagítja.
A valódi alkotás azonban a teremtés, ami sajátosan isteni tett: egye-
dül Isten teremt, mi emberek csak a megteremtett anyagvilágot ala-
kítjuk, formáljuk — ezt a megkülönböztetést mindig érdemes szem
előtt tartanunk.

Arra kérdésre, hogy Mi a munkád, mivel foglalkozol?, aszerint vála -
szo lunk, hogy mivel keresem meg a betevő falatot, mivel töltöm idő-
met. Ezzel szemben a hivatás fogalmán helyesen azt értjük, ami ki -
emel a puszta érdekek és kötelességteljesítés világából. Boldog az, aki
mindennapi, kenyérkereső munkáját önmagát is felülmúló módon,
mások iránti szeretetből, a közösségért végzi, azért, hogy másoknak
adhasson, őket gazdagítsa. Ám a bűntől fertőzött világban ez csak tö -
redékesen valósul meg. Tény, hogy fáradságos módon és gyakran si -
kertelenséggel, kemény kritikákkal, ellenállással kísérve végezzük na -
pi munkánkat. Ugyanakkor az embertársakkal való együttműködés
örömteli lehet, amennyiben kiegészítjük egymást, és már a közös
mun kálkodás közben is megélünk egyfajta harmóniát. Segítségül hív-
juk egymást, hogy többre jussunk. Mindenesetre nagyszerű és fel-
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emelő érzés, amikor bárminemű tevékenységünket hivatásként éljük
meg, hiszen ez túlmutat önmagunkon: Istenért teszünk valami szépet;
Őérte, aki a világot és benne minket megteremtett. Ezen hozzáállás-
sal magunk is Isten teremtő művének aktív részeseivé válhatunk.

A hitből élő ember saját életét Isten jelenlétében szemléli, és így
ke re si helyét a világban. Elemi erővel tör fel bennünk a kérdés: Ho-
gyan ismerhetjük fel Isten velünk kapcsolatos tervét? Vagy még ponto -
sab ban így: Miként ismerhetjük meg ránk vonatkozó akaratát, hívását? És
mi van, ha nem sikerül felismernünk? Akkor minden hiábavaló? Egyáltalán,
van elvárása velem szemben Istennek? Merthogy szüleink, tanáraink és
munkahelyi főnökeink elvárásai között lavírozunk életünk során, ezt
tapasztaljuk és ismerjük. De hogy van ez Istennel?

Bár — a körülményeket és lehetőségeket figyelembe véve — sza -
bad döntések sorát hozzuk egész életünkben, mégsem akarunk ön -
kényesen élni, ha szeretjük Istent, és szívünk mélyén tudjuk, hogy
Ő sokkal többet tartogat számunkra az önkényes élet örömeinél. Ál -
dás, amikor felismerjük Istentől való hivatásunk legalapvetőbb ele-
mét: felelősek vagyunk azért, hogy a leginkább megfeleljünk rólunk
szóló tervének, amelynek kidolgozására hívattunk. Valljuk, hogy Is -
ten a kezdet és a vég, mindenek teremtője és beteljesítője: az embert
ar ra hívja, hogy bekapcsolódjon a teremtés és a megváltás tervrajzának
ki dolgozásába. A hívő ember így tudva és akarva a Teremtő munka -
társává szegődik, miközben életével kibontakoztatja a neki adott le -
hetőségeket. Meggyőződésem szerint Istennek nincs előre kidolgo -
zott kész terve ránk vonatkozóan azon kívül, hogy üdvösségre hív:
arra, hogy közel legyünk hozzá életünkben és halálunkban is.

Ebben a kihívásban Ő soha nem hagy magunkra. A bennünk mű -
ködő Lelke által szólítgat, s készít fel minket a hívás betöltésére.
Nem kell a sötétben tapogatóznunk reménytelenül, hanem a belénk
táplált képességek és az általa adott lehetőségek mutatnak utat,
hogy a szeretet útján másokért, egymásért éljünk. Tudunk a szerete -
te mellett dönteni: ez a döntés gyakran küzdelmekkel jár, de hiszünk
benne, és tapasztaljuk is, hogy a végtelen örömébe, Isten közel -
ségéhez vezet. A szeretet keskeny útja mellett döntve időről időre
felsejlik bennünk a jézusi boldogmondások igazsága. Végső soron
földi boldogulásunk az örök élet távlatában alakul.

A huszonéves fiatalok azok, akik a hivatás gondolatával leginkább
küszködnek. Keresik helyüket a világban, és ez így természetes. Fel-
nőttnek akkor tekinthető valaki, ha meghozta életre szóló döntéseit,
amelyekhez igyekszik is ragaszkodni. Gyerekként még szülei, peda -
gógusai és lelkipásztorai terelgetik, hogy a legkülönbözőbb szellemi
és fizikai erőpróbákon keresztül ismerje meg önmagát, képességeit,
adottságait.

Isten egyedinek teremtett mindnyájunkat, és sajátos módon ne -
vün kön szólít, hiszen a nekünk készített „kis fehér kövön írt nevet
csak az ismeri, aki kapja” (Jel 2,17). Mindenkinek a saját életútját kell
járnia. Még Héli főpap sem tud mást mondani a kis Sámuelnek, mint
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hogy készséggel válaszoljon a hívásra, amely csak neki szól: „Szólj,
Uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 3,9). Az igazi lelkivezető nem
hoz meg döntést más helyett, hanem arra tanítja vezetettjét, hogy ké -
pes legyen a „lelkek megkülönböztetésére”, vagyis a Lélek indításait
mind tisztábban fölismerje, és legyen bátor előre lépni a felelősség-
teljes döntések útján.

Felmerül a kérdés, amit oly gyakran tesznek fel maguknak aggód -
va a huszonéves fiatalok: És mi történik, ha felismertük a hívást, de akkor
és ott nem voltunk készek a követésre? Akkor minden elveszett? Emlékez-
zünk a gazdag ifjú történetére (vö. Mk 10,17–22 és párh.). Az a bizo-
nyos valaki Jézus után fut, majd nagyrabecsülése jeléül lába elé borul,
és így kérdi a Mestert, mitévő legyen, hogy a mennyek országába
jus son. Az evangélista megjegyzi, hogy ez a valaki a törvényt apró-
lé kosan követte egész addigi élete során, ám az is kiderül, hogy ennél
valami többre vágyik a szíve mélyén. (Zárójelben itt biblikusként
megjegyzem, hogy a szövegben nem olvasható, hogy „fiatal”, ezt in-
kább az egyházi hagyomány következteti, hiszen aki tovább akar
még lépni, az lélekben fiatal.) Mindenesetre a nemes törekvést meg -
érez ve Jézus megkedvelte őt, és felkínálta számára a tanítványokra
jellemző életformát. Ezt azonban akkor és ott nem volt képes vállalni,
eltántorodott az Úr követésétől. Az ősegyház hagyománya nem őriz -
te meg, hogy mi lett a sorsa (talán később mégis Jézus nyomába sze -
gő dött?), de azt tanulságként feljegyezte, hogy „szomorúan távo -
zott”. Tény, hogy számára az a konkrét lehetőség már nem tér vissza,
miként a görög bölcselő is megállapította: „Nem léphetünk kétszer
ugyanabba a folyóba”.

Senki ne gondolja azonban, hogy a kihagyott lehetőség végzetes.
Meg győződésem szerint Isten soha nem mond le rólunk, hanem
mind végig fontosak vagyunk számára, vonzásában tart bennünket.
Ha az egyik vonatról lemaradtunk, mert késve értünk ki az állomás -
ra, indít a számunkra új szerelvényt. Ha elcsatangoltunk is, keresé -
sünk re indul, és örvend, amikor megtalál — s új hivatással ajándé-
kozhat meg. Ez áll Jézus örömhírének középpontjában. Az Istentől
kapott hívás ajándék a számunkra, és Isten szüntelenül megajándé -
koz. A hivatástól visszariadhatunk, megtorpanhatunk előtte, de Isten
ajándékozó szeretete leleményes: újra és újra felkínálja nekünk nagy
türelemmel azt, ami leginkább a javunkra válik.

A Jézus által képviselt jóhírnek az is tartalma, hogy semmilyen bű-
nünk kel nem tudjuk megsemmisíteni Isten irgalmas szeretetét. Nyil -
ván nehéz a sárból feltápászkodni, vagy hosszabb az út, ha zsákut -
cába tévedtünk, de Isten leleményesnek mutatkozik érdekünkben,
hogy megmutassa a B vagy akár a C tervet is ránk vonatkozóan.
Szent lelke által szüntelen vonzásban tart, hogy hivatásunk ajándé-
kát befogadhassuk.

Lelkipásztori tapasztalataim szerint minden ember az élet három
különböző területén hoz komoly döntést. Egyik a szakmájára vonat -
kozik, vagyis képességeinek és lehetőségeinek mérlegelésével már
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tizenéves korban többnyire megtalálja azt a munkát, amelynek vég -
zésére sok év tanulással felkészül, hogy kenyérkereső szakmája le -
gyen. Ennek megtalálásában szülei és pedagógusai vannak segítsé -
gére a leginkább, hiszen önismeretben még sokat kell növekednie.
Később ugyan lehet új szakmát választani és kitanulni, de az évti -
zedek múlásával egyre nehezebb új utakon elindulni, inkább csak a
meglévő pályát szoktuk némileg módosítani a továbbképzések által.

A másik felelős döntés hivatásunk útján a párkapcsolatra vonat ko -
zik. Isten férfinak illetve nőnek teremtette az embert, s teremtett -
ségünk identitásával mindannyiunknak együtt kell élnie. Fiatal fel-
nőttként szinte kihívásként éljük meg nemi identitásunkat, amelyet
Isten ránk vonatkozó tervének megfelelően szeretnék megélni. Testi -
sé günk a teremtés ajándéka, tehát az is hivatásunk fontos része, hogy
fér fi ként illetve nőként teljesítsük be azt. Minden ember húszas
éveiben sürgetően merül fel a kérdés, hogy milyen alapon és kivel
sze retne és tudna meghitt kapcsolatot létesíteni és életközösséget al-
kot ni. A testben megélt meghittség, elfogadottság utáni vágyakozás
Is ten hívása bennünk a teljesebb életre: Jó esetben megszületik a fe-
le lős ségteljes döntés, amelyhez a fiatal felnőtt ragaszkodni akar, és
tö rekszik megtartani azt évtizedek múltán is. Bár a külső körülmé -
nyek gyorsan változnak, és belsőleg is sokat fejlődünk mindannyian,
a közösen kialakított életút kibontakoztatása hűséget követel. Azt fel-
rúgni sok-sok fájdalmat okoz, különösen azokban, akik számítanak
a családi és közösségi élet védő erejére. Életen át tartó kihívást jelent
tehát mindenki számára az amúgy törékeny harmónia újbóli és újbóli
megtalálása a családban vagy testvéri közösségben.

Végül szólnunk kell arról az alapvető döntésről, amely meghatá -
roz za egész életvezetésünket, hiszen Istenhez fűződő kapcsolatunk
milyensége mindenre kihat. Van, aki gyakorlatilag istentelenül éli
éle tét, s nem kíván belegondolni, hogy „mivégre vagyunk a világ -
ban”, illetve nem talál hitbéli fogódzó pontokat. Mások viszont min -
den tettüket Isten színe előtt akarják megélni, ebből fakadó hálával
vannak teremtő és gondviselő Uruk iránt, s felelősséget vállalnak
embertársaikért és a teremtett világért. A hit kétségtelenül Isten aján-
déka és a legszemélyesebb kincsünk, amelyet persze „törékeny cse-
rép edényben őrzünk” (2Kor 4,7). Mindannyian tapasztaljuk, hogy a
hívő ember a hitetlenség megkísértettségében él, ugyanakkor a nem -
hívő is szüntelen ki van téve Isten szeretete vonzó erejének, így bár-
mikor megkaphatja a hit ajándékát. Az ember tisztaszívű készsége,
a szeretet mellett kimondott döntései jó alapot készítenek Isten jó-
tékony érintésének befogadására. Lehet, hogy nem tökéletesen és
nem pontosan, tudva vagy öntudatlanul, de válaszolunk Isten hívá -
sára. Mi keresztények ezen válaszainkkal tudunk felkészülni és má -
sokat is felkészíteni a hit szerinti életre, ami maga az Istentől kapott
hivatás.
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