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Az önátadás  

 

 

 

 

Az önátadás értelmét, mibenlétét, még ma is keresem,  

örökös kérdés, keresés számomra. Néha részleteiben  

megsejtek valamit, egy-egy mozaik kockát, ezt elkezdem  

élni, de a teljes megértés, azt hiszem, majd a színről színre  

való találkozásban teljesül be. 

 

„Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te” (Mk 14,36) 

Ez az jelenti: szabadon odaadni mindazt, ami tudatos, akarati. A jó Isten válasza pedig az ő 

szeretete,  amellyel mindig csak azt tárja fel bennem, vagy ott enged elbotlanom, amiből 

tanulhatok, amiből új igen lesz. 

 

Az önátadás élő kapcsolatot jelent Krisztussal. Igent mondok az életemre, a vele való szeretet 

kapcsolatra, az emberek szolgálatára, közösségem aktív együttlétére.  

A teljes önátadás nagyon személyes és összefügg életutunkkal, döntésünkkel. Közösségünkben 

ezt a felajánlást rendbe lépésünkkor, ünnepélyes formában tesszük meg.  

Annak idején megkérdőjeleztem, hogyan lehet teljesen odaadni magunkat a karizmáért, a 

közösségért, hiszen akkor meg kellene halni, mert ember erre nem képes, aztán az ünnepségen, 

rájöttem, hogy ebben az önátadási rítusban kiteljesedik éltem, hiszen ez arról szól, hogy szabad 

döntésem alapján minden nap őszinte szívvel átadom magam Jézusnak, és vele, benne akarok 

élni.  

De ez a házasságban sincs másképp. Ahol nincs odaadás, önátadás a párok között, ott a szeretet 

minősége romlik, a szentség értéke veszít, és  az egoizmus irányába haladnak. Amint a közösség 

segít engem e minőségi szeretetkapcsolatban való megmaradásban, úgy a házastársak is újra és 

újra vissza tudják segíteni egymást az ennek az ajándékozásnak csodálatos valóságába. 

 

 

 

Az önátadás az életemben 

 

Amikor még nem tudtam hová, mire hív engem a jó Isten, egy ifjúsági csoport tagja voltam 

Gyergyószentmiklóson. Egyszer a csoporttal eldöntöttük, hogy kipróbáljuk, ki mennyit bír meg a 

csendben, imában. Bejelentkeztünk egy rövid, három napos szentignáci lelkigyakorlatra, amelyet 

Nemes Ödön SJ kísért. Számomra nagy kihívás volt, mert már akkor is nagyon szerettem 

beszélgetni, szervezkedni, lelkesedni, és nagy családunkban nem éltem meg sok csendet. 



Már akkor is foglalkoztatott, miért adta oda magát Jézus teljesen  értünk, hiszen ezt mi nem 
érdemeljük meg. Mit jelent ez? Nem sokat tudtam kezdeni vele, csak annyit tudtam, nehéz, de 
csodálatos, szereteten és nem egoizmuson alapul. A jó Isten imáimban sok csodálatos dologra 
irányította figyelmemet, bőségesen elhalmozott kegyelemmel. Egyik nap a természetben, egy nagy 
fenyő árnyékában ülve Lévi meghívásáról elmélkedtem. Azon tűnődtem, hogyan lehet 
lelkesedésből mindent otthagyni, mindent odaadni és új életet kezdeni. Ekkor figyelmem egy pici 
bogárra tévedt, amely jó ízűen fogyasztott egy kis levelet. Még most is érzem magamban a 
megdöbbenést, hogy milyen sebesen kaptam a választ a jó Istentől, a természet segítségével. A 
levélke odaadta magát a kis bogárnak, mindketten boldogok  voltak. – Ez a beteljesülés. 

Sok kérdés kavargott bennem: Én miért adom oda magam? Mi az, amiért én élek-halok? A levél 
tudta küldetését, hogy ő egy bogár finom tápláléka, a bogár meg tudta, hogy ez a levél az ő 
tápláléka. Én mit tudok erről? Abban az elmélkedésben tisztázódott számomra, hogy nem csak 
én, de minden ember különleges feladatot, meghívást kap. Ha ezt felismerjük, akkora lelkesedben 
lesz részünk, hogy mindent feladunk, ami addig velünk történt és nekirugaszkodunk az újnak. 
Számomra az a kis bogár és levél mutatta meg, hogy az én élethivatásom az embereken segíteni, 
nem csak imával, de cselekedetekkel is. Most pedig Jézusnak odaadott életet élve, boldog 
szerzetesnek mondhatom magam. Nem emésztődöm fel, hanem életem kiteljesedik szerető 
figyelmében. 
 


