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A szerzó János evangéli
umát kommentáló négy
kötetes, több mint kétezer
oldal te~edelmű műve

1949-OOn jelent meg az
eredetileg részben a kom
mentár kiadására alapított
Johannes Verlagnál. Az itt
szerepló szakasz a Ge
burl der Kirche (Az egy
ház születése) című , az
evangélium 18-21 . feje
zeteiró! szóló negyedik
köteíéböl származik (260

266).

MAI MEDfTÁClÓK

"Béke legyen
veletek"

"Aztán újra sz6/t hozzájuk: »Béke legyen ueleiek!«
Amint engem küldött az Atya, úgy külde/ek én is titeket."

(Jn 20,21)

Jézus újra békét ad nekik, de ezúttal az új valóságba vezeti be őket.

Mert most küldetésüknek egy egészen új szakasza kezdődikmeg,
s másként nem indulhat útjára, csakis békében. Az új béke, ame
lyet most nekik kíván, közte és köztük van megalapozva; az a
béke ez, amelyet át kell adnia nekik, s amely az Atyában élt béké
jéből fakad: az egyértelműség, a nyugalom, az evidencia békéje.
Az a béke, amely mindig ott hat egy meghívás kezdeténél. Az Úr
már régóta hívást intézett hozzájuk, egyikükhöz a másik után, s
arra választotta ki őket, hogy vele együtt járják útját; de minded
dig emberi, áttekinthetőút állt előttük. Most viszont újfajta módon
kell követniük őt/ hiszen többé már nem lesz mellettük látható
módon, s mert az új valóság alapjaként és alapvázaként a kereszt
ajándékát hozza nekik. Az új valóságban a rájuk háruló, felelős

ségvállalást kívánó szerepnek sokkal nagyobb jelentősége lesz,
ezért viszonyuknak új gyökereket kell eresztenie a békébe. Meg
térn i talán lehet a nyugtalanság állapotában, de kü ldetést csak bé
kében lehet elfogadni. Keresni lehet nyugtalanul, még találni is le
het/ de követés csak békében lehetséges. Van olyan pillanat, ami
kor az embernek teljes nyugalommal kell az Úr előtt állnia, hogya
nyugalom állapotában utasításaiban részesüljön. Külsó1eg tekintve
a jelenet meglehetősen zavaros: a tanítványok cselekvő állapotban,
ug yanakkor látják is az Urat, aki passiójának gyümölcsét hozza el
nekik, akinek küldetése már múltbeli, míg a tanítványoké csak
most kezdődikmeg, akikből örömükben ezernyi kérdés kívánkoz
na ki. Ami korábban történt, csak előkészület volt: a béke, amelyet
először is nekik kíván, az a béke, amelyet már ismertek, s amely
visszatér hozzájuk, mivel a korábban ismert Urat ismerik fel most
újra. Ám ő már egészen más módon viszonyul Istenhez és hozzá
juk/ küldetése újfajta irányultságot nyert, minthogy most már úgy
szólván egyszerre él bennük és Istenben. A kereszt nem olyan ese
mény volt, amelyet maga mögött hagyna, a passió továbbél benne,
egész eddigi cselekvése minden korábbinál erősebben gyökerezik
az Atyában és bennük. Mindez mintha újra túlzott követelménye-
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ket támasztana velük szemben. Ám amikor örömük nyugtalansá
ga a tetőfokára hág, ő nem kezd bele abba, hogy lassan megnyug
tassa őket, minden átmenet nélkül, váratlanul békét kíván nekik.
Békében kell meghallaniuk, amit mondani kíván nekik, békében
kell elnyerniük küldetésüket. Ha valaki nem békében fogadja el
kűldetését, voltaképpen nem is fogadja el azt. Bármennyire sürget
is az idő: az apostoli küldetésnek mindig az Úrral való nyugodt,
közvetlen kapcsolatban kell megképződnie. Az Úr szólítása, meg
hívása soha nem fogadható be nyugtalanul, csakis az ő békéjében,
bármennyire is hánykódtak korábban indulatai a lélekben.

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ugyanaz
zal a küldéssel. Nem létezik kétféle küldés: a Fiú küldetése és
attól elkülönülve a tanítványoké és a keresztényeké. Csak egyet
len küldetés van, amely az Atyától származik, és amelyet a Fiú
elfogadott. Eredetét és elfogadottságát tekintve minden további
küldetés az elsőből táplálkozik. A küldetés szubsztanciája min
dig az Atyától kiinduló és az Atyához visszatérő mozgás. Min
denkinek, aki követi őt, a Fiú örök küldetésének ugyanazon
szubsztanciájában, ugyanazon irányultságában és határtalanságá
ban ad részt. Végrehajtása során azután minden küldetés annak
vonásait tükrözi, akire teljesítése rá van bízva, vagyis a bűnös

vonásait, aki az Úr nevében megpr6bálja végrehajtani annak aka
ratát. De még ha az Úrnak az is a szándéka, hogy egy küldetés
sel valamilyen konkrét és véges dolgot érjen el, akkor is az egész
küldetéssel ruház fel mindenkit, a mozgás, a követés meghatá
rozta küldetéssel, s csak ezen adományon belül jelöl ki konkrét
célt. Amit egy küldetésnek el kell érnie, az az egész küldetésen
belül csupán egy pontot jelent. Aki megpróbál a Fiú nevében te
vékenykedni, az a Fiú egész küldetésén munkálkodik. Korlátolt,
kötöttségekkel terhelt természetével az ember a kegyelem segít
sége révén elérhet valami konkrétat, valamilyen látható vagy lát
hatatlan dolgot, de feladata mindig az egész küldetés. Mert
minden küldetés az Úr oszthatatlan szeretetét bizonyítja, s egy
ben az örök élet ígéretét hordozza. A szeretet és az örök élet
közvetlen. osztatlan egész, és ez az egész alkotja a küldetés
szubsztanciáját. A szeretet mintegy az anyaga a szellemi térnek.
A küldetés pedig a mozgás benne. A szeretet és az örök élet ön
magukban ugyan szintén mozgást alkot, de immanens mozgást.
A küldetés viszont transzcendens mozgás. És a két mozgás vég
ső soron mégis egy: a szeretet, amelyet az Úr ad, s amellyel az
örök életet adományozza, mintegy önmagától az Atya felé tart, s
a Fiútól is az Atya felé tart. Mert a Fiú pontosan ugyanazt a
küldetést adja, amelyet az Atya adott neki. Amit odaajándékoz,
az egylényegű azzal, amit ő maga birtokol. Különbség csak az
elfogadásban van. A Fiú úgy fogadta el küldetését, hogy ami be
léáradt, és amit elfogadott, az egy volt. Annyit fogadott el,
amennyit az Atya közölt vele. Olyannyira rendelkezésére áll Is-
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tennek és az Atyának, hogy már nincs különbség közte és akö
zött, ami be tud fogadni. Mi, bűnösök viszont csak részben fo
gadjuk be küldetésünket, megpróbáljuk talán elfogadni, de sok
mindent elmulasztunk belőle. Es amit befogadunk, azt a Fiú ke
gyelme révén fogadjuk el. A két küldetést szemlélő nem hívő ta
lán nem is találna olyan vonást, amely alapján összehasonlíthat
ná a kettőt. Az Úrban talán csak egy nagy embert látna, egy
vallásalapítót, minket pedig követőinek tartana. Ezért pedig nem
is találna kapcsolódási pontot közte és köztünk. Egy hívő vi
szont talán elsősorban kudarcunkat fedezné fel, ha valóban ob
jektíve látja, amit teszünk. Mindenekelőtt a keresztények haszta
lan erőfeszítéseit látná. De hogy a küldetés mégis egységes
legyen, az Úr egésszé kerekít mindent. Szeretetével és az örök
életének közlésével hozzáigazít bennünket küldetésünkhöz. És
nem akarja, hogy folytonosan lehetőségeink korlátozottságára
reflektáljunk: "Ha kevesebb bűnöm lenne, ha több tehetségem,
szilárdabb egészségem lenne... " Ehelyett egyszerűen azt kell
tennünk, amire képesek vagyunk, anélkül, hogy azt méricskél
nénk, vajon meddig jutottunk. Mivel az Úr az örök élet szemé
vel szemlél minket, és nem a küldetés <még csak nem is az ő

küldetésének) szemével, mindent egésszé kerekíthet, küldetésün
ket saját küldetéséhez igazíthatja. S bár a mi beteljesülésünk
semmiképpen sem az övé, mégsem hagyja, hogy aránytalanság
legyen az ő örök élete és a mi örök életünk között, amelyet aján
dékként tőle kapunk. Közte és köztünk nem "tiszta oldat", ha
nem sajátos ozmózis alakul ki. Egy orvosnak módjában áll, hogy
gyógyszereket írjon fel betegének; de a beteg talán nem a
gyógyszerektől gyógyul meg, hanem attól, amit az orvos szemé
lyén keresztül nyert el, egy olyan meghatározhatatlan dologtól,
amit nem lehet teszteknek alávetni. Az Úr sem valamilyen tőle

elválasztható kegyelem gyógyszerével táplál minket, hanem tu
lajdon vérével, s így - átömlesztve belénk az örök életet - ke
rekíti egésszé küldetésünket.

Ahogyan tehát őt küldte az Atya, úgy küldi ő is őket. Ő, aki
részese az Atya örök életének, az Atya lényegének, aki mint Is
ten átlátja küldetését, úgy küldi őket mint képviselőit, őket,

akiknek a hite gyenge és csekély, akiknek még csak homályos
sejtésük sincs küldetésükről, s akik önmagukban nem is birto
kolják azt a szeretet, amelyet ő az Atyától nyer. És mégsem riad
vissza attól, hogy küldetéssel ruházza fel őket. Úgy küldi őket,
ahogyan az Atya küldte őt, anélkül, hogy folytonosan számadás
ra szólítaná őket. Bizalommal van irántuk. Ám jóllehet szereteté
vel saját testvéreinek tekinti őket, pontosan tudja, hogy ha nem
áll mellettük, ha nem támogatja őket szeretetével látható módon
és szünet nélkül, akkor semmi másra nem képesek: szükségkép
pen elbuknak, és eltaszítják maguktól küldetésüket. Mégis felru
házza őket vele. Más utakat is választhatott volna. A világban
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maradhatott volna mindaddig, amíg minden részesül a megvál
tásban. Megkímélhette volna őket a küszködéstől is. De nem így
dönt. Úgy küld mindenkit, ahogyan az Atya teremtette, mint az
Atya teremtményét, aki már eljövetele előtt is volt. Az egyetlen
új dolog, amit nekik ad, az, amit elhozott nekik: az Atya iránti
szeretete. Nem mentesíti tehát őket a bukás lehetőségétől. Sem
milyen kísértést nem vesz le a vállukról. Csak valami újjal ru
házza fel őket: a szeretettel, az Atya iránti szeretetének bizonyí
tékával. Tudásukat és lényüket valami olyannal gazdagítja, amit
egyáltalán nem ismertek, amire egyáltalán nem vágyakoztak, az
Atya iránti szeretetével. És mert ez a szeretet, amely elsősorban

megdicsőíteni és imádni akarja az Atyát, gyengéd és tapintatos,
érintetlenül hagyja a teremtményeket, és, miután szenvedett ér
tük, csapán újra az Atya iránti szeretetének titkát adja nekik. Az
ellenkezőjét teszi annak, amit az emberek tenni szoktat: nem ha
sonítja magához az embereket, hogy jobban szerethesse őket.

Szeretetében a Fiú csak az Atyához válik hasonlóvá, az embere
ket pedig az Atyához hasonítja, úgy, hogy azt adja nekik, amit
az Atya már birtokol: az Atya iránti szeretetét. Evangéliumával
nem hoz semmi olyat, ami csökkenést vagy növekedést eredmé
nyezne a teremtmények természetében, pusztán és csakis ke
gyelmét, vagyis az Atya iránti szeretetét. Nem ad semmilyen
földi kényelmet, nem hoz javulást a világ állapotában, még csak
a bűnre vezető alkalmakat sem nyesi vissza, nem hoz fejlődést a
társadalmi és morális viszonyokban. Mindehhez nem nyúl hoz
zá; nem változtatja meg az emberiség problémáit, csak egyvala
mit hoz el: a szeretetet. Ezáltal számos földi dolog talán még ne
hezebbnek és kilátástalanabbnak tűnik. Ez nem érdekli őt. Csak
egy dolgot akar: a szeretet gyarapodását. Mielőtt megjelent vol
na, az élet talán egészen elviselhető, az emberek megelégedettek
voltak. S akkor megjelent Ő, és felajánlotta az embereknek szere
tetét. Ezzel minden összezavarodott; a beteljesülés és a lemon
dás egyszerre megjelent a színen. De az Úr élete is csupa teljes
ség és lemondás, mert küldetés volt. Amikor szeretete betör a
világba, életünk kitör kicsiny keretei közül, mivel szintén külde
tésbe ágyazódik. Az Úr kipróbálta, milyen az, Istent szeretni, és
mégis élni.
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