
Krisztus követése
A megszentelt élet évét meghirdető üzenetében Ferenc pápa a II. Va-
tikáni zsinatnak a szerzetességről szóló határozatára utal: „Az egy-
házban ősidőktől kezdve mindig akadtak férfiak és nők, akik az evan-
géliumi tanácsokhoz igazodva akarták Krisztust nagyobb szabadságban
követni és hűségesebben utánozni. Mindegyik a maga módján Istennek
szentelt életet élt.” A radikális Krisztus-követés hívása a kezdetektől
mindmáig visszhangzik az egyház életében. Akik erre válaszolnak,
„a Szentlélek ajándékai” az egyház számára.

A zsinat elismeri az Istennek szentelt életállapot sajátos értékét, de
szakít azzal a századok során elterjedt nézettel, hogy aki igazán szen-
tül akar élni, annak szerzetessé kell válnia; az életszentség őnekik fenn-
tartott kiváltság, amely nem adatik meg az „átlag-keresztény” számára.
A zsinat ezzel szemben leszögezi: „Az egyházban mindenki meg van
híva az életszentségre”. A keresztség mindnyájunkat megszentelt és
Krisztus testének tagjává tett; mindenkinek szól a meghívás Krisztus
követésére; mindnyájunkra érvényes Jézus parancsa, hogy az Ő sze-
retetével kell szeretnünk Istent és egymást. A Szentlélek sokféle ke-
gyelme munkál azokban is, akik nem tettek ugyan fogadalmat az evan-
géliumi tanácsokra, de a világban élve a maguk élethivatásában, sajátos
élethelyzetében törekszenek az egyre tökéletes szeretetre. Ehhez ké-
pest másodlagos a „szerzetescsaládok nagy változatossága”, amelyek
„az életforma szilárd állandóságával” segítik tagjaikat Krisztus radi-
kálisabb követésére.

Kitágult a „hivatás” fogalma is: korábban csak papi és szerzete-
si hivatást emlegettek, esetleg még orvosok és tanárok esetében hasz-
nálták ezt a szót. Ma látjuk: minden egyes ember sajátos, egészen neki
szóló, személyre szabott hivatást kapott Istentől, amelynek elfoga-
dásával és beteljesítésével eljuthat a vele való teljes közösségre.

A zsinat fő célja az egyház megújítása volt. Felszólította a szerze-
tesrendeket is a megtérésre, egyéni és közösségi életük megújítására:
fedezzék fel újra rendalapítójuk sajátos karizmáját, szítsák fel magukban
az ő radikális odaadottságát, szabaduljanak meg az évszázadok során
az intézményükben felgyülemlett fölösleges vagy helytelen szokásoktól.

A zsinat utáni évek ezt a belső megújulást célozták a szerzetesren-
 dekben. Ennek ellenére — legalábbis a fejlett világban — szaporodtak
a válságjelenségek. 1994-ben püspöki szinódus foglalkozott a szerze-
tesi élettel és küldetéssel, most pedig egy éven át az egyház figyelmének
középpontjába került a megszentelt élet.

Isten szeretetének elfogadására és viszonzására mindenki meghívást
kap a keresztségben. Létkérdés azonban az egyház számára, hogy min-
den korban akadnak-e olyanok, akik életre szóló fogadalommal kö-
telezik el magukat, hogy erre a meghívásra életük teljes odaadásá-
val válaszolnak, élő jeleként annak, hogy „szeretet az Isten”. 
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