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Alázatban járni az Istennel 

Vendégség – idegenség (xeniteia)

„Fiam, bárhová, ahová mész és 
bárhol, ahol laksz, vigyázz, a te szíved ott le ne telepedjen – oly-
annyira, hogy végleg berendezkedj –, hanem úgy maradj ott, 
mint egy idegen ” (Etióp gyűjtemény)

Az a benyomásunk támadhat, hogy valójában nem másról 
van itt szó, mint egyfajta instabilitásról vagy távolságtartásról 
azzal a környezettel szemben, ahol élni hívattunk  Azonban nem 
buzdít arra, hogy állandóan helyet változtassunk, és arra sem, 
hogy megvessük azt a helyet, ahová hivatásunk szól  Egyszerű-
en arra ösztönöz, hogy úgy maradjunk egy helyen, mint egy ide-
gen  Más szóval szabadságra hív; arra, hogy szívünket tartsuk 
szabadon minden olyan tervtől, amely túlságosan erős ragaszko-
dással jár valami olyanhoz, amit csakis ajándékként kaphatunk 
meg  Egy hely és mindaz, ami ott van, nem lehet az élet célja  
Ez érvényes a monostort választó szerzetesre éppúgy, mint a vi-
lágban élni hivatott keresztényre  A Diognétosz-levél aforizmája 
– „a világban vannak, de nem e világból valók” – minden keresz-
tényre vonatkozik 

Az idegenség (xeniteia) elsősorban nem a hely kérdése, ha-
nem a szívé  Csak a magát idegenné tevő szív tudja folytatni az 
útját Isten keresésében, csak az ilyen szív talál benne békét, és 
olyan helyet, ahol megpihenhet 

A sivatagi szerzetesek számára az idegenség olyan védelem, 
amely nemcsak a szív szabadságának a megőrzését teszi lehe-
tővé, hanem egyben élteti bennünk a vágyat arra, ami a cél, a 
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teljesség, és ami másutt van  Miközben azonban az ember ezt a 
„másholt”, ezt a szimbolikus helyet keresi, ahol végre mélysé-
gesen otthon lehet, ahol hazára lel, gyakran leselkedik rá az a 
kísértés vagy inkább káprázat, hogy már itt meg akarja találni 
ezt a legtökéletesebb „másholt”  Az ember azzal kezdi ámítani 
magát, hogy máshol, más környezetben, más testvérekkel majd 
rátalál arra, amit keres  Az idegenség és a zarándoklét átalakul 
instabilitássá 

Innét értjük meg a stabilitás értékét, amely a kitartás és a tü-
relem helye: az a határtalan tér, ahol idegenként élhetünk  S ez 
a leghatásosabb ellenszer az előbb említett önámítás gyógyítá-
sára, amelynek minden pillanatban az áldozatai lehetünk: elme-
nekülni a tökéletes felé, ahol azok nélkül a nehézségek nélkül 
élhetünk, amelyekkel választott lakóhelyünkön mindennap ta-
lálkozunk, s ahol a tökéletesség magasabb fokára juthatnánk  A 
sivatagi atyák számára ez a menekülés csupán illúzió, amely a 
szerzetes szeme elé fest egy másik helyet, ahol a nehézsége meg-
szűnhetne, és végre lehetővé válhatna, hogy célba érjen a meg-
térés útján  „Azt mondták az atyák: Ha kísértés fog el ott, ahol 
élsz, ne távozz el arról a helyről a kísértés idején, mert ha elha-
gyod azt a helyet, bárhová mégy, úgyis újra szembe fogod találni 
magad azzal, ami elől menekültél ” (A sivatagi atyák mondásai) A 
probléma ismét nem a helyben, hanem a szívben van: a kóborló 
és hajléktalan szívben, az akédiától hajszolt szívben  A stabilitás 
ebből a szempontból nem más, mint lemondás annak a gondo-
latáról, hogy máshol keressük a lelki értelemben vett „nagyobb 
jót”  Ha valaki enged ennek a kísértésnek, azt kockáztatja, hogy 
elveszíti a jót, aminek már a birtokában van, és helyette nem talál 
másikat  „Egy öreg ezt mondta: Ha megpróbálsz valami jót tenni 
ott, ahol élsz, de nem sikerül, akkor ne gondold, hogy ha máshol 
lennél, sikerülne ”

A sivatagi atyák emlékeztetnek bennünket arra, hogy a töké-
letes hely állandó keresése a nehézségek előli meneküléssé vál-
hat, és instabilitást okozhat, amely nem engedi, hogy gyökeret 
eresszünk, s következésképp azt, hogy lelkileg növekedjünk  A 
mondások visszatérő képe az állandóan átültetett fa, amely nem 
tud érett gyümölcsöt hozni  Ez az egyik helyről a másikra való 
zarándoklás egy hamis idegenség (xeniteia)  A tapasztalat azon-
ban azt mutatja, hogy mikor egy olyan helyet találunk, ahol meg 
lehet maradni, egy helyet, ahol megvannak azok az alapvető 
adottságok, ami a lelki úton maradás feltételei, akkor érezzük, 
hogy az életünk végre nyugalomra lelt 

De végül is hol van sivatag és magány? A puszta egy hely 
vagy egy állapot? Le kell mondani a belső békéről, mert már nem 
található egy kis lakatlan földdarab? Nem, mert a belső béke ér-
tékes kincs, az Isten ajándéka  Sőt, a béke nem más, mint Isten-
ben lakást venni, és benne találni nyugalmat: „Hát ki rabolja el 
most tőlünk az Istent? Az Isten van a kunyhóban, és azon kívül 
is az Isten van ”
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Poimén abba meglepő mondása: „Ha nincs többé sivatag, ke-
ress egy tömeget, és élj ott köztük, mintha a sivatag magányá-
ban laknál  Mondd, hogy egyáltalán nem zavarnak, és akkor 
nyugalmat találsz ” Élhetünk tehát az emberekkel anélkül, hogy 
menekülnénk tőlük, és kialakíthatunk egy belső sivatagot ma-
gunknak, vagyis megtehetjük, hogy a minket körülvevő dolgok 
elsodorjanak bennünket  Nem mindig áll rendelkezésünkre egy 
olyan hely, ami kedvez a csendnek és a magánynak  De a szívünk 
lehet mindig olyan, aki tud hallgatni, és a békében való életet ke-
resi  Ekképpen a szív az Istenben lakozik, és bárhol is van, legyen 
akár a zajos tömegben, mindig el tud merülni a magányban, az 
imádságban és a meghallgatásban  A nyugalom, amit keresnünk 
kell, nem rajtunk kívül van, hanem a szívünkben  Máskülönben, 
még ha az egész sivatag a rendelkezésünkre állna is, akkor sem 
lelnénk soha nyugalmat 
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