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Hiszek: rendelkezésre állok 

 

A következő párbeszéd egy frissen megtért keresztény és hitetlen barátja között zajlott le. 

–Szóval keresztény, Krisztus követője lettél? –Igen. –Akkor biztosan sokat tudsz Krisztusról. 

Meg tudnád mondani nekem, hogy melyik országban született? –Sajnos nem tudom. –Hány 

éves volt mikor meghalt? –Nem tudom. –Hány prédikációt mondott életében? –Sajnos ezt sem 

tudom. –Ahhoz képest, hogy keresztény lettél, meglehetősen keveset tudsz Krisztusról!  

-Teljesen igazad van, és szégyellem is magam emiatt. De annyit tudok, hogy három évvel 

ezelőtt részeges alak voltam, s csak adósságom volt. A családom szétesőfélben volt, a 

feleségem és a gyermekeim rettegtek, amikor esténként hazaértem. Most pedig abbahagytam 

az ivást, és nincs semmi adósságunk. Otthonunkat elárasztotta a boldogság, a gyermekeim 

alig várják, hogy munka után hazaérjek. S mindezt Krisztusnak köszönhetem, ennyit tudok 

Róla! 

A személyes, egyéni hívatás gyökerénél és csúcsánál: a rendelkezésre állás 

A rendelkezésre állás: Egzisztenciálisan pozitív magatartásról van szó, életet adó 

igenről, előzetes és feltétel nélkül, megelőzve saját terveink tartalmának ismeretét. Isten 

számára adott szíves és készséges igen. A rendelkezésre állást nem lehet negatív 

magatartásként leírni: nem gyengeség, lemondás, nem szolgáló lelkiség. Ezzel ellentétben: 

termékeny, bőven termő föld, ahonnan minden hivatás fakad és növekszik. Ha meddővé válik, 

ha csökken különféle okok miatt, kevesebb lesz a hivatás is. A rendelkezésre állás a 

következő Szentírási eseményekben érhető tetten: „Tekintetem hozzád emelem, hozzád, aki az 

égben trónolsz. Ahogy a szolgák szeme uruk kezén…”(Zsolt122,1-2). „Aki hallgatja szavamat, 

és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát…” (Mt7,21-29). 

Végül: „a jó földbe hullott az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz, az 

egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat…” (Mt13,23). „Egy 

embernek volt két fia. Fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni. Nem megyek – felelte -, de később 

meggondolta, és kiment…” (Mt21,28-30). „Vonulj ki földedről…” (Ter12,1-3). „Én El 

Shaddáj vagyok: járj előttem és légy tökéletes…” (Ter17,1). Ábrahám Istene egészen „más”. 

Semmi sem biztos számára Isten személyén kívül.   

 

A rendelkezésre állás biztos jelei 

„Itt vagyok, uram, engem küldj!” Az érdekelt döntően hivatásként éli meg saját életét. 

Egy olyan életről beszélünk, ahol nem a birtoklás vagy a megjelenés számít, hanem maga a 

létezés, mindenekelőtt pedig a hivatás állapotában való létezés. Egyre jobban alárendeli 



önmagát, gondolkodását, életét Istennek és Igéjének. Örömteljes teremtményi alárendeltség 

jellemző az életére: megváltott és meghívott. 

„Követlek. bármerre mész is!” A magatartás hátterében megtapasztalható, hogy az 

érintett tovább szeretne menni, képes a további követésre és van kedve hozzá, nem érzi, hogy 

megérkezett volna. Ebből születik meg az élő szeretetkapcsolat Istennel. Mindebben 

csodálatos a fejlődésre, növekedésre való képesség. Képesség újra és újra a megtérésre, 

immár a hivatáson belül. 

„Szólj Uram, hallja a te szolgád!” „Én Uram, én Istenem!” Elfogadom Istent és a 

többieket, nemcsak tudomásul veszem létezésüket, hanem helyet készítek számukra a 

szívemben. Ezt csak az a személy képes megtenni, aki belső áttetszőségre törekszik, igazságra 

magával és a többiekkel, előítéletek és becsmérlés nélkül. 

„Uram, mit kívánsz, hogy cselekedjem?” A lélek kedvessége a rendelkezésre állás forrása 

és gyümölcse. Önmagammal, Istennel, másokkal való kapcsolatom nem származhat 

számításokból, az adok - kapok mentalitásból, vagy tükörbe nézésből. Érzelmi többletből áll, 

a szeretetre való képességből. Már nem érdeklem saját magamat. 

„Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” A magatartás ilyen formája 

mögött alapvető bizalom áll, bizalom önmagamban, Istenben és a többiekben. A remény jele 

minden csalódás, frusztráció, negatív tapasztalat ellenére. A kornak, feladatnak megfelelő 

felelősségérzet megléte. Így képes jelen lenni olyan események sodrában, melyek meghívást 

tartalmaznak. Megtalálta a sziklát és házat épít rá. 

„Legyen nekem a Te Igéd szerint.” Önmagunk odaadásának e feltétele mögött nagy hit és 

élő belső szabadság található. Semmim sincs, amit meg kéne védenem, nyitott vagyok a 

változásra: Nikodémus, Zakeus. Az evangéliumi szóhasználat szerint kicsinek, azaz 

szegénynek érzem magam. 

 

Rendelkezésre állás formái 

Nem minden rendelkezésre állás egyforma. Egyetlen személy sem válaszol ugyanúgy. 

Amikor Isten hív és kéri a rendelkezésre állást, mindig respektálja az egyén útjának sajátos 

érdeklődéseit. 

 

Növekvő rendelkezésre állás: „Szólj Uram, hallja a te szolgád.”  

A belső út első fontos lépései a rendelkezésre állás felé (1Sám3,1-10, 19-20). 

Sámuel meghívása.1 
A kis Sámuel Éli felügyeletével szolgálta az Urat. Abban az 

időben az Úr ritkán hallatta szavát; jelenést sem lehetett gyakran látni. 
2
Az egyik nap mégis 

történt, hogy Éli a szokott helyén aludt. A szeme már kezdett gyengülni, nem sokat 

látott. 
3
Isten lámpája még nem aludt ki. Sámuel az Úr templomában aludt, ahol az Isten 

ládája állt. 
4
Az Úr megszólította: „Sámuel, Sámuel!” „Itt vagyok” - felelte. 

5
Azután odafutott 

Élihez, és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Az ezt válaszolta: „Nem hívtalak, feküdj le és 

aludj.” Elment és lefeküdt aludni. 
6
Az Úr azonban újra szólította: „Sámuel!” És Sámuel 

fölkelt, odament Élihez és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Ez azt felelte: „Nem hívtalak, 

fiam, feküdj le és aludj!” 
7
Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, még nem volt része 



abban, hogy az Úr megnyilatkozzék neki. 
8
Az Úr most újra szólította Sámuelt, harmadszorra. 

Fölkelt, odament Élihez és így szólt: „Itt vagyok, hívtál.” Erre Éli megértette, hogy az Úr 

szólította a fiút. 
9
Ezért azt mondta Éli Sámuelnek: „Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki 

szólít, így válaszolj: Beszélj, Uram, szolgád figyel!” Sámuel elment és nyugovóra tért a 

helyén. 
10

Akkor megjelent az Úr, elé állt és szólította, mint előző alkalommal: „Sámuel, 

Sámuel!” És Sámuel így válaszolt: „Beszélj, szolgád figyel!”
 19

Sámuel felnőtt és vele volt az 

Úr, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon. 
20

Dántól Beersebáig egész Izrael 

megtudta, hogy Sámuelt az Úr prófétájává választotta. 

Döntő érdeklődés: 1-3v. Sámuel a templomban alszik. Hozzászokik Isten dolgaihoz. 

A név szerinti meghívás ezer más meghívás között: 4-6v. Sámuel úgy érzi, hallja, hogy 

név szerint, konkrétan őt hívják, de nem ismeri jól a beszéd kezdeményezőjét, Aki hívja. Az 

általa ismert szokásos személyekhez tér vissza, mint mindig. 

Az, aki hív különböző módozatokat követ: Rendkívüli tettek, melyek kérdést intéznek az 

alanyhoz. Kiemelt személyek, akik sajátosan élnek és tevékenykednek. Sajátosan kifejezett 

ajánlatok, melyek kérdést vetnek fel. 

Megkülönböztetés: 7-9v. Sámuel még nem ismerte az Urat. Beszélni sem hallotta még. 

Nem találkozott még vele szemtől szemben. Személyesen Éli tanítja Sámuelt a hallásra, az 

elsőbbségre, a sorrendre, a rendelkezésre állásra. 

A kifejezésre juttatott rendelkezésre állás: „Szólj Uram, hallja a te szolgád”. (10) 

A rendelkezésre állás útja: 19-20v. Sámuel nem engedi, hogy az Úr egyetlen szava is a 

semmibe hulljon. 

Hiányos rendelkezésre állás:  

„Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott”. /Lk15.11-32/ 

A tékozló fiú. 11
Majd így folytatta: „Egy embernek volt két fia. 

12
A fiatalabbik egyszer 

így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük 

vagyonát. 
13

Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli 

országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. 
14

Amikor már mindenét elpazarolta, az 

országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. 
15

Erre elment és elszegődött egy ottani 

gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. 
16

Örült volna, ha éhségét azzal az 

eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. 
17

Ekkor 

magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg 

éhen halok itt. 
18

Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen 

és teellened. 
19

Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj 

be. 
20

Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta 

a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. 
21

Erre a fiú megszólalt: Apám, 

vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. 
22

Az apa 

odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok 

gyűrűt, és a lábára sarut. 
23

Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és 

vigadjunk, 
24

hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni 

kezdtek. 
25

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, 

meghallotta a zeneszót és a táncot. 
26

Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi 



történt. 
27

Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - 

felelte. 
28

Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. 
29

De ő 

szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg 

parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a 

barátaimmal. 
30

Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, 

hizlalt borjút vágattál le neki. - 
31

Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és 

mindenem a tied. 
32

S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, 

elveszett és megkerült.” 

Egy útirány 5 jelentős mozzanata: 

Az ifjú kezdeményezése (17-20). A saját életével kapcsolatban tesz fel kérdést, azért, hogy 

ne tévessze el az utat. Megértette, felfogta, hogy az élet, ahogy eddig találkozott vele, nem 

elég számára. Mester, mutass nekem egy célt, és én elérem azt. Az árat tevékenységben 

kívánja megfizetni. Az ország számára azt jelenti, hogy rendelkezik valamivel, valamit 

birtokol. Jézus tisztázza a kérdést. Az Isten, mint Abszolút jóság imádásába vezeti az ifjút: 

„Miért hívsz engem jónak? Egyedül Isten a jó.” Mindenekelőtt azzal számol, hogy a 

középpontba talál. Jézus meghívja, hogy változtasson a perspektíván. Jelen van a szomjúság 

és a jó szándék. Jézus valami jót szeretne létrehozni mindabból, ami már jelen van. A jó nem 

egy tárgy, hanem személy, Akivel találkozni lehet. Ezután meghívja a parancsolatok 

gyakorlására, a hétköznapi, mindennapi létbe. A második sor parancsolatai a felebarátra 

koncentrálnak. A fiatal megismétli: „Ezeket mind megtartottam…” Őszinte, derék, becsületes, 

meg lehet benne bízni, elkötelezett. Valahol mélyen jó. De jól meggondolva a tettei nem 

elégítik ki. Felmerül a kérdés: Mi hiányzik még nekem? 

Jézus átveszi a kezdeményezést és javaslatot, ajánlatot tesz. 20-21.v. Jézus ránézett és 

megkedvelte: „ha tökéletes akarsz lenni…” azaz, ha le akarod foglalni magad teljesen, ha 

vállalod teljes jelenedet és jövődet. Az első parancsolat segítségével mutatja meg a kivezető 

utat. Arról van szó, hogy hogyan lehet egy többé-kevésbé formalista, hűséges, külső 

gyakorlatból – „ifjúságomtól kezdve megtartottam a parancsokat…” – eljutni a személyes és 

szerető Istenhez, vágya: csak érte élni, hagyni, látni, elkápráztatni és átadni mindazt, amik 

vagyunk. Jézus a látásmód megváltoztatására hív. Az országot nem elfoglaljuk, hanem oda 

belépünk úgy, hogy engedélyt kapunk rá. A jó nem tárgy, hanem személy, Akivel 

találkozunk. Nem a megtett, elfoglalt, megvett dolgok mennyiségéről van szó, hanem a 

minőségről: személyes kapcsolatba kerülni, Azzal, aki a jó. Itt találhatjuk a probléma 

lényegét. Mindaz, amit tett, bármekkora érték is önmagában, nem elegendő. Nem elég tenni. 

A szív a létezésben van. Hiányzik még valami… vagy inkább Valaki. Létezik olyan 

szomjúság, melyet nem lehet dolgokkal eloltani.  

Jézus ajánlata: tisztázd az új útirányt, válj tanítvánnyá: Menj, adj el, add oda, jöjj, 

kövess. Az evangéliumi imperatívusz megőrzi erejét. Mindenekelőtt akkor, amikor az 

általános felfogással ütközik olyan személyekben, akik nem váltak puhánnyá, és akiket a sok 

csalódás még nem tett teljesen reménytelenné. 

Eredményes emberré válásunkhoz, Jézuson át vezet az utunk. Arról van tehát szó, hogy 

szentek és tökéletesek legyünk, vagyis megfeleljünk önmagunknak, az Isten képiség 

magasztosságának, az Isten fiai legyünk. Kincsünk van. Az élet teljessége nem 



birtokbavétellel, hanem lemondással nyerhető el. Kincsem tovább mutat önmagamnál. Tudni 

kell a kincset jó helyre tenni, mélyen megélve: „Jöjj és kövess engem”. A követésben lehet 

leküzdeni a szomjúságot. 

Visszautasítás az ifjú részéről 22.v. „Ennek hallatára az elszomorodott és leverten 

távozott, mert nagy vagyona volt.” Saját magával szembesítve keserű felfedezést tesz az 

előkelő ifjú. Kiderül az igazság saját magáról: nem diszponálható, nem áll rendelkezésre, 

nagyon le van ragadva önmagánál. A gazdagság különféle típusai léteznek, amelyek bárki 

rendelkezésre állását meghiúsíthatják különféle helyzetekben: anyagi, kulturális, társadalmi, 

politikai, képességbeli, tervbeli gazdagság. 

Az ifjúnak félelmei támadnak az ajánlat hallatán. Nincs ereje, és nem akar engedni. Nem 

kérdez sokat. Ez túl sok. Különös történet. Gazdagnak látszik az ideák terén, de sok dolog 

birtokosa. Megfelelt a parancsoknak, anélkül hogy felfedte volna a törvény mögött álló 

személyt: az Élő Istent. Úgy tűnik, hogy benne lévő tisztelet félelemből, rémületből, divatból, 

megszokásból, megrögzöttségből táplálkozik. Az ifjúból hiányzik a személyes tűz, amely a 

személyes kapcsolat része. Hiányzik a személyes döntés, választás, igazi lelki diszponáltság, 

az igazi megtérés. Nem képes a saját életét kérdésessé tenni, azért hogy megnyíljon valami új, 

vagy Valaki felé. 

Az ifjú visszatér a házába. Néhány lelki író szerint az 5. evangélium az, amelyet 

mindegyikünk a saját életével ír. Az újragondolás, feldolgozás fázisa: Mit cselekedtem? Egyik 

oldalról semmi sem változott, másrészről már semmi sem olyan, mint amilyen korábban volt. 

Megduplázom az alamizsnát. Bekövetkezik a változás. Valóban békére találhatok. 

Amennyiben őszinte, hitványnak érzi magát. Elmulasztotta, elrontotta élete meghatározó 

pillanatát. Ez a lényege annak, ami megváltozott. Mi hiányzik? Isten számára minden 

lehetséges: egyesülés a saját határaim és Isten, az ideák és Isten között. 

Jézus reflexiója. Jézus tisztázza a követés feltételeit. Isten számára minden lehetséges, így 

mindez igaz a hitre és a hivatásra is. Vannak dolgok, melyek emberileg lehetetlennek tűnnek, 

vallási szempontból azonban lehetségesek. 

Megvalósított rendelkezésre állás:  

„Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (ApCsel 9,1-8, 26,1-27). 

Saul megtérése. 1Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr 

tanítványait. Elment a főpaphoz, 
2
s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi 

zsinagógához, hogy ha talál ott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, 

megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. 
3
Már Damaszkusz közelében járt, amikor az 

égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. 
4
Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így 

szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” 
5
Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az 

folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. 
6
De állj fel és menj a városba, ott majd 

megmondják neked, mit kell tenned.” 
7
Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, 

de látni nem láttak semmit. 
8
Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. 

Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. 

A megtérés útjának négy fázisa: 



Pál a sikeres farizeus (ApCsel 26,1-11). Pál buzgó farizeus, aktív, jól elkészített terv 

szerint él és cselekszik. Határozott fellépés és kiküldetés törvényei szerint lép fel a 

damaszkuszi keresztényekkel szemben. Pál meg van róla győződve, hogy Istent szolgálja 

aktivitásával. 

Meghatározó találkozás, mély, személyes számonkérés (ApCsel 26,12-19, 9,3-9.) Pál egy 

bizonyos ponton úgy érzi magát, mintha megvilágosodott volna. A rá zúdult kérdés, 

felforgatja az életét: „Saul, Saul miért üldözöl engem”, azaz miért küzdesz az ellen az igazság 

ellen, amelyért érdemes élni, amely egyedül képes értelmet adni az életnek? Miért foglalkozol 

téves útirányokkal? Miért rontod el az életet? Miért száguldasz a semmibe? Miért teszed pont 

az ellenkezőjét annak, amit tenned kell? Miért áldozod fel életedet a rossz oltárán, eltékozolva 

azt? Elkeseredetten küzdesz az ellen, amit választanod és szeretned kellene. Miért vagy süket? 

Elveted, hogy arról beszéljünk, ami egyedül fontos számodra? Sok formája van annak, ahogy 

ez a kérdés bármelyikünk életében konkretizálódik. Életed és az emberi egzisztencia lényeges 

keresztkérdéseit nem lehet véglegesen kihagyni. Problémák mindig lesznek az életedben. 

Miért kerülöd ki őket? Miért veted el a nehézségeket? Miért nem nevezed nevén életed 

valóságos eseményeit? Fontos, hogy számoljunk személyi adottságainkkal, ne szökjünk el, 

vagy ne tegyük lehetetlenné a megkérdőjeleződésüket. „Ki vagy Uram?” Saul nem menekül, 

nem vádaskodik, nem vonul vissza önmagába… hanem aláveti magát a nagy 

megkérdőjelezésnek. Ami megnyitja a megértett kinyilatkoztatás irányába: „Én vagyok 

Jézus.., azaz az Élet Igazsága”. Innen ered a látásmód megváltoztatása, a minőségi ugrás: Mit 

tegyek? Pál elfogad és megnyílik. Pál saját maga mondja, hogy „Krisztus birtokba vette” 

(Fil3,12). Nem doktrínához, gyakorlathoz, ideológiához, erkölcsi kódexhez, törvényekhez tért 

át, hanem személyhez. Szinte fejbe vágja, hogy nem tehet mást, minthogy Krisztusban éljen. 

Amikor Isten belép az ember életének történetébe, teljes életét megjelöli. Elveszti az 

alárendeltség tónusát, a szolgai engedelmességet. Dialógus kezdődik. Amikor a megkeresztelt 

saját keresztségét úgy éli meg, mint meghívást. Isten barátjává válik. 

Az elsődleges öntudat elmélyítése ApCsel 9,10-18). Pál katekumenátusát a pusztában, és 

lelki vezetőjénél végzi. A növekedéshez szükség van megfelelő időre, reflexióra. Továbbá 

senki sem lehet teljesen autodidakta, szükség van a különféle közvetítőkre. 

Az ár, amit meg kell fizetni (ApCsel 26, 19-29). Pál lépésről lépésre halad, sok döntést 

kell meghoznia. 

Előkészített rendelkezésre állás: „Legyen nekem…” (Lk.1,26-38). 

Jézus születésének hírüladása. 26
A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor 

angyalt Galilea Názáret nevű városába 
27

egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, 

Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. 
28

Az angyal belépett hozzá és megszólította: 

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” 
29

E 

szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. 
30

Az 

angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 
31

Gyermeket fogansz, 

fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. 
32

Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. 

Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, 
33

és uralkodni fog Jákob házán örökké, s 

országának nem lesz vége.” 
34

Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, 



amikor férfit nem ismerek?” 
35

Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll 

rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának 

fogják hívni. 
36

Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, 

noha meddőnek mondták, 
37

mert Istennél semmi sem lehetetlen.” 
38

Mária így válaszolt: „Íme, 

az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott. 

Mária számára Jézus születésének hírüladása nagy áttetszőséggel teszi világossá a 

rendelkezésre állás tartalmát és módjait: 

Isten ajánlata (26-33). Isten láthatóvá teszi ajánlatát, tisztázva, hogy mindez mit jelent 

Önmaga és Mária számára. Jézus születésének hírüladása egyedi esemény az üdvösség 

történetében. Elvárja Máriától, hogy az emberek helyett Istenre támaszkodjon, annak 

érdekében, hogy a szabadítás terve megvalósulhasson. 

Keresés ideje (34). Minden hivatáskeresés magával feszültséget hoz létre a pillanatnyi 

saját élet és a javaslat szerinti jövő között. Reálisan ütközteti a teremtmény adottságait a 

javaslattal: Mária megdöbben. Nem látja, hogy egy ilyen ajánlat, hogyan valósulhat meg, 

főként a jelen adottságok miatt (szűz). Emberileg lehetetlen. 

Az ajánlat adatainak pontosítása (33-37). Az angyal tisztázza az isteni kezdeményezés 

módját és stílusát. A súlyt Isten tevékenységére helyezve, Akinél minden lehetséges. Felhívja 

a figyelmet Isten már megkezdett uralmának jelére: Erzsébet anyasága. 

Rendelkezésre állás, mely együttműködéssé válik (38). Mária számol Istennel és az 

üdvösség tervével, bármi történjék is, életét Istenre bízza. Ennek az Igennek az árát fizeti meg 

élete során. C. Caretto írja: „Mit tanulhatunk nővérünktől? Tanulhatunk tőle valamit a hit 

területén, annak a módját, hogy Isten tervei szerint éljünk, és hogy hogyan fogadjuk a 

szabadítást. A szabadítás nem mások megmentése, hanem a megszabadulás önmagunktól. Az 

életbe vágó szabadulás fontos, de ugyanilyen fontos a radikális önmagamtól és félelmeimtől 

való szabadulás. Mária képes volt megszabadulni a félelemtől, én még nem tettem meg. Nincs 

annyi bátorságom: megjelenik egy angyal és kijelenti: Isten anyjává kell lennie. Nem 

kérdőjelez meg semmit, csak egy szót mond, melyet Isten most hall először az embertől: 

Legyen nekem a te Igéd szerint. Isten eddig még nem találkozott ilyen fogadtatással. Minden 

alkalommal, amikor annak lehetőségét kereste, hogy az emberek között lakhasson, a sátrak, 

lakások bezárásával találkozott. Sosem hallotta, hogy egy teremtmény így fogadta volna: 

legyen úgy, ahogy te akarod, lépj be sátramba, kérdések, feltételek és viták nélkül. Jézus jól 

érezte magát Mária szívében, mert tudta és érezte a teljes be és elfogadást: legyen, ahogy 

akarod, az elképzelés a terv nem az enyém, hanem a tied. Ki az közülünk, aki képes fejéből 

kiverni a tervét, a saját elképzelését. Megvan a saját magunkkal, életünkkel, jövőnkkel 

kapcsolatos elképzelésünk, tervünk.  A terv a mienk és meg akarjuk valósítani. Mária ellenben 

a sötétben is Isten tervét keresi: legyen, ahogy te akarod. Tudod, hogy mit kérek tőled Mária? 

Tudod, hogy méhed gyermeket fog kihordani? Tudod? Tudod azonban, hogy jegyes vagy? 

Hogyan mondod meg Józsefnek? Hogyan lehet jegyesednek elmondani, hogy a gyermek Isten 

Fia? Tudod, hogy ez neked mibe fog kerülni? A legkevesebb egy jó verés és az 

igazságszolgáltatásnak való átadás és kiszolgáltatás: ha nem teszi, akkor csak azért mert 

valóban igaz és jó, mert ezt nem értheti, ember nem értheti, csak Isten. Isten képes megoldani 

a nehézséget. Hogyan lehetek anyja, és leszek képes elfogadni azon dolgok misztériumát, 



melyeket nem értek ily módon. Íme, amit Mária tanít nekem: szabadulás a félelmemtől, 

szabadulás a saját tervemtől, szabadulás mindattól, amit a történelem meghatározott 

számomra”. 

Ahhoz tehát, hogy az élet hivatás legyen, minőségi ugrásra van szükség. Feltétlenül 

szükség van megtérésre, amely a hivatás állapotába helyez. Igent mondunk önmagunk 

radikális megváltoztatására. A lelki írók megtérésről (Szent Benedek), indifferenciáról (Szent 

Ignác), az Atyának való teljes odaadásról (Charles de Foucauld) beszél. Kopernikuszi 

fordulatra van szükség. Isten az egyetlen jó számomra. A hit és hívatás misztérium marad: 

Isten részéről a kezdeményezés és a teljes ingyenesség. Hit és hívatás esetében nem az a 

legfontosabb, hogy hová indultam, hová jutok, hanem, hogy Kivel megyek? Az egyházban 

minden hívatás egy újbóli megtérés; annak keresése, amit már megtaláltunk, annak kérése, 

amit már megkaptunk, soha be nem fejezett dialógus Isten és ember között. A rendelkezésre 

állás folyamatát nagyszerűen ábrázolja - nemcsak a papi és szerzetesi hívatással rendelkező, 

hanem minden megkeresztelt számára - Sík Sándor: „Ketten a Mesterrel” című verse. 
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