
Hivatásunk
Néhány hónapja ért véget Rómában a püspöki szinódus, amelynek
témája: „Fiatalok, hit és hivatástisztázás”. A világ különböző tájai-
ról érkezett fiatalokat megkérdezték: mi segíti hitük megélését és
mi okoz számukra nehézséget; hogyan tudnák ők erősíteni az egy-
ház életét? Velük kapcsolatban elemezték a hivatás témáját is, hi-
szen életének elején kell mindenkinek tisztáznia a kérdést: mi végett
vagyok és mi az életem feladata? Létével mindenki meghívást kap
arra, hogy a benne rejlő adottságokat kibontakoztassa: testét és szel-
lemét, értelmi és érzelmi képességeit, egész személyiségét. Ahogy
VI. Pál írta: „Minden élet — hivatás”. Az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata szerint „minden emberi lénynek (…) egyenlő méltó-
sága és joga van”. Aki nem a hit szemével nézi a valóságot, annak
nehéz elfogadnia, hogy senki sem tucatáru, „bedobva a létbe”,
hanem saját felcserélhetetlen egzisztenciáját kell valóra váltania —
s ez érvényes még akkor is, ha az emberiség nem kis részének csak
nyomorúságos tengődés jut osztályrészül, élete kezdetétől annak
végéig, szinte folytonos haldoklásban.

A hit szemével látó számára azonban az „embersors hivatása”
ennél többet jelent. Abban a meggyőződésben él, hogy magát a lé -
tét, senki máshoz nem hasonlító, egyedi személyiségét Istentől
kapta — ajándékként és feladatul. Életét nem az elért eredményei
teszik sikeressé, hanem az, hogy felismeri, kinek, milyennek gon-
dolta el a Teremtő, és igyekszik ezt a tervet élete folyamán valóra
váltani. A hit sajátos párbeszéde alakul így ki, amely meghatározza
döntéseit, életének alakulását. Ahogy Ferenc pápa fogalmaz: „Kül-
detés vagyok ezen a földön, ezért vagyok ebben a világban”. Vagy
J. H. Newman szavaival: „Arra vagyok hivatva, hogy olyasmit csi-
náljak vagy olyanná legyek, amire senki más nem kapott meghívást.
Egyedüli helyem van Isten tervében, Isten világában, amely senki
másé, csak az enyém.” Az ifjúsági szinódus „a hivatások kultúráját”
sürgeti, hiszen az élet kisebb-nagyobb döntések sorozatából áll: nem
a vak végzet dobálja az embert, hanem a társadalmi-történeti adott-
ságok között maga alakítja az életét — magát önmagává.

A keresztény élethivatáson belül tárulnak fel a különböző sajátos
egyházi hivatások, kinek-kinek saját hivatása. A többség a világi
életre kap meghívást, házasságban és családban, vagy éppen azon
kívül, de másokért élve. Némelyeket hivatásuk a papi szolgálatra
vagy a szerzetesi életre szólít. A hivatásként felfogott élet más-más
hangsúlyokat kaphat aztán annak különböző szakaszaiban: a pá-
lyakezdés éveiben, a házasságban, a gyermekek nevelésében, az al-
kotásban, mások szolgálatában — vagy éppen a megöregedésben,
a türelemmel viselt betegségben, a veszteségek, kudarcok elviselé-
sében. „Maga az élet Isten felé irányuló meghívás” (XVI. Benedek).

LUKÁCS LÁSZLÓ

81


