
Erő a hithez, a vendéghez,
az ellenséghez
Bizonyára nem véletlen, hogy Szent János evangéliuma a Búcsúbe-
szédben őrizte meg Jézus egyik legmegdöbbentőbb kijelentését: Ba-
rátaimnak mondtalak titeket (Jn 15,16). „Mintha a búcsúszóban rejlene az
az erő, amely áthidalja az elválás szakadékát, életet ad a távollét idején, és
meghatározza az életet… Amikor [pedig] Isten mondja ki a szót, a saját éle-
téből ad neki tartalmat…” — írja Adrienne von Speyr.1 Az Úr halálának
előestéjén természetfeletti tartalmat ad a barátságnak, de ez már ott
rejlik Jézus és a tanítványok első párbeszédében is, ami egy vendég-
látás által az Isten és ember közötti új szövetségnek kezdete lesz: Mit
kerestek? Azt felelték neki: Rabbi — ami Mestert jelent —, hol laksz? Ő azt
mondta nekik: Gyertek és nézzétek meg. Elmentek tehát, és megnézték, hogy
hol lakik, és aznap nála maradtak (Jn 1,39). — Hozzá megyünk, és lakóhe-
lyet veszünk nála (Jn 14,23). Húsvétvasárnap pedig látjuk majd Jánost,
amint a sírhoz megy, és rádöbben: Krisztusban az Úr beszélt vele, szem-
től-szembe, úgy, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni (vö. Kiv
33,11). (Be)látta és hitt (Jn 20,8): Az Úr eljött hozzá, majd előre ment.
Ő pedig e felismerés hatására és a földi barátság erejébe kapaszkodva
Istenének nyomába indul — a sír kapujából.

Jézus számára tehát a barát egy olyan személy, aki meghallja és
befogadja, sőt teljesíti is mindazt, amit Ő az Atyától hallott. Vagyis
azok az Ő barátai, akik ugyanolyan összeköttetésben állnak Vele,
mint Ő az Atyával, és azon az úton akarnak Hozzá menni, amelyet
Ő taposott ki számunkra. Számomra ennek földi realitása a szentek
közössége, az egyház.

A kereszténység ebben a közegben nevezi Isten barátainak a
szerzeteseket, a magyar hagyomány pedig minket, ferenceseket ki-
fejezetten is barátként emleget. Elődeink példája nyomán ugyanis
olyan embereknek tartanak bennünket, akiknek élete az Úr akara-
táról szól. Barátnak, akikre a minket ismerők úgy bízhatják rá ma-
gukat és mindazokat, akik számukra fontosak, mint Krisztus
Jánosra a Szűzanyát. Ez a bizalom a legszebb jele annak, hogy az
Úrral való barátság nem elidegenít, hanem megnyit, egyszerűvé és
elérhetővé tesz, még (vagy leginkább?) a szenvedők számára.

Személy szerint a barátság legmélyebb szálai azokkal a rendtár-
saimmal és laikusokkal kötnek össze, akik — mindezekkel együtt
— képesek nálam megtalálni, s akiknél én is képes vagyok eltalálni,
hogy mikor és hogyan kell kimondani a kritika szavát. Papok, szer-
zetesek életét látva úgy érzem, ennek a nyitottságnak a megőrzése
ment meg bennünket attól, hogy alázatoskodó egyházi komornyi-
kokká vagy koordinátáinkat vesztő önkényurakká váljunk, s hogy
ilyen emberek bástyái mögé meneküljünk. Nekem — azt hiszem
— több igaz barát adatott, és ezért végtelenül hálás vagyok.
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Ferences szerzetes,
egyháztörténész

1Adrienne von Speyr:
Az Istennel találkozó
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A barátság ugyanakkor megnyit, erőt ad ahhoz, hogy meglás-
sam, miként kell befogadnom, vagyis a barátság világát megnyit-
nom az ideig-óráig nálam tartózkodó személy, a vendég előtt.
Ennek a kapcsolatnak azonban lényeges jellemzője az ideiglenes-
ség. Idegenné pedig éppen az az ember lesz számomra, aki a ven-
dégségben nem tud vagy akar vendégként viselkedni, hanem ott
lakónak tetteti magát, vagy — emberi, kulturális, vallási helyzeté-
ből fakadóan — nem tudja érezni, értékelni azt a közeget, amibe őt
befogadják. És én is akkor és ott vagyok igazán idegen, ahol vala-
milyen oknál fogva hiányzik belőlem ez az érzékenység, vagy ahol
összemosom az otthon, a vendégség és az idegen világ határait.

Az ellenségeskedés kiindulópontjának talán legtalálóbb fogla-
lata a tékozló fiú bátyjának képe: nem tud belépni az őt megszólító
Atyja örömébe, megtagadja otthonát és ezzel saját magát teszi csa-
ládja ellenségévé. A fiatalabbik Fiú azonban leszállt a pusztulás
mélységébe, hogy ott is jelen legyen Isten, ahonnan eddig kizárták:
Most azonban Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, közel ju-
tottatok Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két népet eggyé
tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta saját tes-
tében (Ef 2,13–14). Ezért karácsonykor újból remél(het)ek minden
ember üdvösségében, hiszen Krisztus mindnekiért útra indult Aty-
jának rejtekéből.

Ebben a világban azonban csak úgy vagyunk képesek zarándok-
ként és jövevényként élni (Zsid 11,13), ha tudjuk, hogy a mi hazánk a
mennyben van (Fil 3,20), és kapcsolatainkban is csak akkor tudunk
vendéget fogadni, az ellenségnek megbocsátani, az idegent megér-
teni, ha vannak igazi barátaink, akiknek szavaiban vagy éppen hi-
ányukban felismerjük, hogy az Úr az (Jn 21,7).

Karácsonyra készülve éppen ezért egyre inkább a zsinat nagy teo -
lógusainak gondolata foglalkoztat: az egyház misztériumához a
megtestesülés titkán keresztül juthatunk el legjobban. Így most egy
olyan egyházról álmodom, amely biztos pontként ápolja az Úrral
való barátság szálait, a szentségeket és az egyházon belüli szolida-
ritást, hiszen a Gyermek születése a feltámadás óta minden évben
az Úr velünk való és a közöttünk megszülető eucharisztikus egy-
ség(é)ről szól. Azt remélem, hogy ennek a communiónak az erejéből
és tudatosításából az egyház közössége idén is erőt nyer ahhoz,
hogy vendégségbe hívja ellenségeit, és megtanulja azt a művésze-
tet, amely úgy tud a másikhoz odalépni, tenni és szólni — de nem
alázatoskodva és képmutatóan —, hogy vendégei Nála maradjanak
(Jn 14,23), és belépjenek az Atya örömébe.
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