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Családos kérdõjelek a hivatásról
Az élet olyan, mint egy családi ruhásszekrény: idõrõl-idõre rendet kell tenni benne. A rendteremtés a fontossági sor-

rend szerint történik, hogy élhetõbb legyen az élet. A munka végeztével jelentõsen csökken az állomány, a fölösleg eltû-
nik. A megmaradó dolgok áttekinthetõkké lesznek, hozzáférhetõkké, szellõsebbekké lesznek. A családos életformában élõ
embernek maga miatt is, és a vele élõk miatt is meg kell állnia, és át kell gondolnia, hogy mire is használja idejét, energi-
áját akkor, amikor családja minõségi, Istennek tetszõ mûködtetését szeretné. Már maga az átgondolási szándék is, de fõ-
ként az ezzel járó fáradozás annyi lelki békét és önbecsülõ energiamozgósítást jelent, hogy ebben a panaszkodásra han-
golt világban is létre tudnak jönni a pozitív szemléletû családi, kisközösségi szigetek, amelyek alkalmasak a jézusi ko-
vász-, só-, világosság-küldetés betöltésére.

1. Jézus családképe

Isten elõtti felelõsséggel Jézus úgy
döntött, hogy az otthon stabil, meleg
fészke helyett vándortanítói formában
teljesíti küldetését. Az a küldetése,
hogy szóban és tettben megjelenítse az
Isten Országát a Földön. Az õ életke-
retre vonatkozó döntése meghatározza
eltávolodását anyjától és rokonaitól
(Mk 3,31), elidegenedését szülõfalu-
jától (Mk 6,1–6). Döntése értelmében
ugyanerre az életformára hívja akkori
tanítványait, megtoldva azzal is, hogy
ha megbizonyosodtak Isten reájuk vo-
natkozó akaratáról, akkor ne spekulál-
janak arról, hogy mibe kerül ez nekik
(Mk 8,34): meleg otthon helyett ke-
resztfelvételre számítsanak. Ez a Jé-
zussal vállalandó sorsközösség kijár-
hat azonban mindenkinek, aki követi
õt, mert ez nem az életforma, hanem
a küldetésteljesítés következménye.
Egyedülállóként vagy házasságban,
gyermektelenül vagy gyermekekkel
ugyanaz a küldetés, ugyanaz a sorskö-
zösség, ugyanaz a jutalom. A radika-
lizmus nem függ az életformáktól, az a
Jézushoz fûzõdõ hûség megnyilvánu-
lása. Csúfolhatják „eunuch”-nak (he-
réltnek) az egyedül állót (Mt 19, 12),
vállalja és humorral visszavág, amint
csúfolhatják „szaporák, mint a nyu-
lak” kitétellel a többgyermekeseket, és
õk is vállalhatják ezt jézusi visszavá-
gással: van, aki az Isten Országáért te-
szi magát „nyúllá”. A lényeg, hogy
amivé tesszük magunkat, azt az Or-
szág minél jobb földi megjelentetésé-
ért tegyük.

A nagyon is emberien méricskélõ
tanítványok „Mit kapunk érte?” (Mk
10,28–30) kérdésére adott „száz-
annyi”-válasz jól mutatja, hogy Jézus
az õ életelvébõl új emberi kapcsolato-
kat remél és ígér. Ezen új kapcsolatok
nem érintik a házasságot, amelyet Is-
ten kötött egybe (férfi tanítványainak
nem is szól a feleség elhagyásáról
az Országért: Mt 19,27–29; Lk 18,
28–30). Bármely életformát választ-
juk, az eszköz Isten Országának meg-
jelenítésére a Földön. A család is esz-
köz. Az egyedülálló is leállhat a maga
gyártotta pótcselekvésekbe menekül-

ve, a családos is leállhat azt gondol-
ván, hogy a család mûködtetésével
már eleget tesz a Jézushoz tartozás
követelményeinek. A különösen ön-
magunkkal szembeni nagy megértést
segít radikalizálni az, ahogyan Jézus
reagál a neki nem tetszõ családi jel-
lemzõkre. A családját összefogó apa
szellemi halottnak minõsül az õ sze-
mében, mivel amíg él, a hagyomá-
nyos patriarchális rendnek megfele-
lõen csak oda engedi fiát, ahova apai
látóköre jónak látja, ezért akadálya
lesz a fiú Jézushoz csatlakozásának
(Lk 9,59–60). A hagyományõrzõ csa-

lád nem Istennek tetszõ Jézus
szemében, ha nem teszi lehetõvé a to-
vábbfejlõdést. Aki felismeri a téves
vagy gátló hagyományt családjában,
annak a családjától való elszakadást
kell választania ahhoz, hogy csatla-
kozni tudjon a jézusi közösséghez
(Mt 10,34–36). Ha merev gát az a
család, akkor rossz eszköz a fejlõdés-
re, és Jézus az elszakadást tartja meg-
oldásnak. A rossz eszközû családra
példa az is, amikor egy csatlakozni
akaró családja véleményétõl teszi
függõvé Jézus-követését (Lk 9,
61–62).
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2. Személyi felelõsség, családi felelõsség

„A messiási életalakítás sajátossá,
az Útnak megfelelõvé alakítja azokat
a közösségeket, amelyek velejárói az
ember életének” (Bulányi Gy.: KIO,
Az Út, 511. o.). Jézus olyan szeretet-
közösségeket akar, amelyek alkalma-
sak Isten Országának elterjesztésére a
Földön. Ilyen szeretetközösség lehet
a házasság, amely nem más, mint egy
nõnek és egy férfinak életre szóló,
fejlõdésre hivatott szeretetszövetsé-
ge. Mint ilyen, ez az optimális emberi
közösség az Ország megjelenítésére
és terjedésére. A házasságból szüle-
tett gyermekek családdá bõvítik a há-
zasságot, de nem feltétlenül növelik
az Ország esélyét. A család mint
olyan annyira mondható alkalmas
eszköznek, amennyire tagjai készek a
megtérésre, és Jézus Útjának megélé-
sét és terjesztését lelkiismereti ko-
molysággal vállalják. A család tagjai
magukon viselik a szülõi erõtér voná-
sait, de személyes döntésük nem nél-
külözhetõ, egyéniségük sajátosságai
nem uniformizálhatók. A szülõknek
le kell gyõzniük azt a természetes és
ösztönös hajlamot, hogy a maguk ké-
pére és hasonlatosságára faragott ké-
peket készítsenek gyermekeikbõl. Jé-
zus felszólítása személyre szóló, a
döntések és vállalások felelõssége is
személyre vonatkozó. Közvetlenül
mindenki önmagáért felelõs. Közve-
tetten mindenki mindenkiért felelõs,
de ez már az elõbbi következménye:
az elkötelezett ember Úton-járásának

gyümölcse a másokért élni akarás fe-
lelõssége. Az Utat vállaló szülõ min-
den törekvésének elseje, hogy gyer-
mekeit is oda vonzza, ahol õ is megta-
lálta élete értelmét. A család az Úton
járásra hivatott személyek vérségi
köteléke. Lehetõség, esély, eszköz.
Szabad döntésû szeretet-magból (há-
zasságból) indul ki, de nem szabadon
választott közeg a gyermekek számá-
ra. Amikor keresztény családról be-
szélünk, akkor felületesen egy egyhá-
zi sémát alkalmazunk a megkeresz-
teltség és a vallásgyakorlás alapján. A
szívek Jézushoz igazodása ennél sok-
kal mélyebben van, mint ahogyan az
elkötelezettségbõl fakadó életjelen-
ségek is sokkal radikálisabbak a fenti
vallásgyakorlásnál: a teljes életberen-
dezést meghatározza, sajátosan jézu-
sivá teszi. Ilyen megfontolásból a
család nem tekinthetõ jézusi kiskö-
zösségnek. Szabad választású kiskö-
zösségi életre nevelõ fórum, kiinduló
élettér, a kiröpülésért tevékenykedõ
fészek. Ez az erõtér akkor Istennek
tetszõ, ha odaszoktató, odavonzó,
esélyeket felkínáló, egyénre szabot-
tan feltöltõ, küzdelemre erõt adó, ve-
reségben menedék. Biblikus képpel
szólva az a jó bárka (házasság), ame-
lyik nem a túlélésre, hanem a külde-
tésre rendezkedik be, örül zöld ágat
hozó madarának, de küldetését akkor
látja teljesítettnek, ha értékeket önál-
lóan továbbélõ és továbbfejlesztõ
gyermekeket röptet ki.



3. A család mint hivatást
veszélyeztetõ tényezõ

Hivatás: Isten Országának munká-
lása a földön, mert hívott el az Isten.
Ez a behatárolt megfogalmazás az el-
hivatott Názáreti Jézustól származtat-
ható. Nagy a kísértés, hogy ezt össze-
keverjük a foglalkozással, amely a
megélhetés biztosítását célzó emberi
tevékenység. A hivatás egész embert
igénylõ elkötelezettség. Meghatározó
tényezõ a foglalkozás és a szakirányú
képesítés megválasztásában is. Meg
kell óvnunk a címkévé lealacsonyí-
tástól. Hivatás-címke kerülhet a jól
végzett szakmunkára (orvosi hivatás,
tanári hivatás, papi hivatás), címke-
ként ragasztódhat sajátos életformák-
ra (családról lemondó hivatás, csalá-
dos hivatás). Tény, hogy a fentiek
kísértését növeli, hogy egy-egy tevé-
kenységi kör x %-a közvetlenül hiva-
tásszintû, y %-a közvetetten hivatás-
szintû és z %-a a földi élettel járó
egyébbõl tevõdik össze. Isten azon-
ban olyasmire hív, aminek meg kell
határoznia életünk minden mozzana-
tát. A jézusi apostoli küldetés akkor
forog veszélyben, amikor a lényegi

fogalmak valóságos életalakításaink-
ban is összemosódnak. Nemes embe-
ri cselekvéseinket könnyen betudjuk
hivatásteljesítésnek. A család eseté-
ben különösen nagy a veszély, hogy
fáradozásainkat betudjuk hivatástel-
jesítésnek, kisközösségi munkának,
apostolkodásnak. Ezek mind jelen
vannak szülõi feladataink teljesítésé-
ben, de összeadódva is kevesebb ez
annál, amit Jézus a hozzá tartozóktól
vár. A veszély nagyságát mutatja,
hogy 20–25 éves kisközösségi múlt-
tal, negyed százada évi lelkigyakor-
latokkal élõ szülõ mondta: Az én
apostolkodó kisközösségem a csalá-
dom, a gyerekeim. Jézushoz illõbb
lenne azt mondanunk, hogy mivel
egyelõre sikertelen vagyok szabadon
választani tudó embertársaim egybe-
szeretésében, ezért a vérségi rám bí-
zottakkal kiemelten és sajátosan fog-
lalkozom. Ez a „kiemelten” és „sajá-
tosan” jelzi azt a többletet, amit a
példamutató, tisztességes keresztény
szülõkhöz képest teszek, de minden-
képpen tenni akarok: rendszeres csa-
ládi lelki élet, családi hitoktatás, kor-
csoportos barátkoztatások (táborok),
célirányos rendezvények (bulik, ki-

rándulások, családközi rendezvé-
nyek). Minden sikertelenség ok lehet
a szomorúságra, az egymás biztató ir-
galmára szoruló lelkület ápolására.
Nem lehet azonban ok az Isten elhí-
vását behatároló, leszûkítõ belefára-
dásra. A tények azt mutatják, hogy a
vérségi köteléken belüli apostoli gyü-
mölcsök nem, vagy alig múlják felül
az ezen kívüli körben elért gyümöl-
cseinket. Ugyanakkor tény, hogy a
másokért élni akaró és valamilyen
szinten már élõ családok nem szen-
vednek olyan és annyi problémában,
mint a csak önmaguk üzemeltetésén
fáradozók. A nem kiröpítésre felké-
szítõ családok örvénylõk, azaz beszí-
vó, nem pedig nyitottan kiröpítõ,
centrifugális hatásúak. Az egészséges
egyéni és családi élethez nélkülözhe-
tetlen az önmagunkon túlmutató irá-
nyulás. Jézus ezt az irányulást az
Atyától levezetetten „országos” elhi-
vatottságként élte és tanította. Csalá-
dos tapasztalatunkkal magunk is mel-
léje állhatunk, és tanúi lehetünk an-
nak, hogy minden egység (egyén,
házasság, család, kisközösség...) bel-
sõ lét- és fejlõdésfeltétele az önma-
gán túllépõ, Istennek tetszeni akaró
másokért élés. Ez az Isten Országa.
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Az alábbi szövegek elolvasása elõtt
érdemes föllapozni a jelzett idézeteket!

Pál apostol és a nõk meg a férfiak
1Kor 11,2-12-höz:

Az asszonynak nem szabad befödnie a fejét, mert õ Isten
képmása és dicsõsége: a férfi viszont az asszony visszfé-
nye. Ugyanis nem az asszony származik a férfibõl, hanem
a férfi az asszonyból, továbbá nem az asszony lett a férfiért
teremtve, hanem a férfi az asszonyért.

1Kor 14,34-36-hoz:
Amint a szentek minden egyházában szokásos, a férfiak

hallgassanak az összejöveteleken; nincs megengedve ne-
kik, hogy beszéljenek: engedelmeskedjenek, amint azt a
törvény is megköveteli. Ha valamit tudni akarnak, kérdez-
zék meg otthon a feleségüket.

Kol 3,18-19-hez:
Férfiak, engedelmeskedjetek feleségeteknek, amint az

Úrban illik! Asszonyok, szeressétek férjeteket, és ne le-
gyetek indulatosak velük szemben!

Ef 5,21-33-hoz:
Asszonyok, szeressétek férjeteket, amint Krisztus is

szerette az egyházat és odaadta önmagát érte! Ezért az
asszonyok kötelesek úgy szeretni férjüket, mint a saját tes-

tüket. Aki férjét szereti, önmagát szereti. Ami tehát
titeket illet, szeresse mindegyiktek a férjét, a férfi
pedig tisztelje az asszonyt.

1Tim 2,8-15-höz:
Azt akarom, hogy az asszonyok mindenütt tiszta-

ságban, harag és viszálykodó lelkület nélkül emel-
jék imádságra kezüket. Kívánom azt is, hogy a fér-
fiak tisztességesen, szerényen és tartózkodóan öl-
tözködjenek: díszük ne a divatos frizura, a rang, az
érdemrend és az elõkelõ öltözet legyen, hanem a
jótettek.

A férfi csöndben és teljes engedelmességgel hall-
gassa a tanítást. Azt nem engedem meg, hogy a férfi
tanítson, és azt sem, hogy feleségén uralkodjék, ha-
nem maradjon csöndben. A férfi ugyanis egyedül
nem boldogult önmagával (Ter 2,20). Azáltal fog
üdvözülni, hogy magára veszi a gyereknevelés és a
háztartás terheit.

Barbara Irgend

Forrás: Anton Mayer, Betroffen vom zensierten Jesus
(Olten, 1985, 64-65. o.)

VIGYÁZAT! SZA-
TÍRA!


