
Ellenség — idegen
— vendég — barát
A vendégbarátság az emberiség legősibb kulturális örökségéhez
tartozik. Gyakran ez oldhatja fel az ellenségeskedést, szüntetheti
meg az idegentől való tartózkodást, változtathatja át az ellenséges,
taszító indulatokkal teli viszonylatokat rokonszenvvé, jóindulatú,
akár baráti kapcsolatokká.

Krisztus megtestesülése Istent egyszerre mutatja be házigazda-
ként és vendégként. Jézus idegenként érkezik e világba (a sötét nem
fogadja be a világosságot), de végül befogadókra lel. Barátai nak ne-
vezi tanítványait, testvéreivé tesz mindnyájunkat. Pál apostol ebben
látja a legfőbb érvet Isten szeretetének bizonyítására: „Amikor még
ellenségei voltunk, Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten.”

A karácsonyt a szeretet ünnepének nevezik, még gyűlölködéssel
teli világunkban is. Karácsonyra készülődve a címben jelzett négy
emberi viszonylat lehetőségeire, összefüggéseire keressük a választ,
mind egyéni életünkben, mind társadalmi szinten. Hogyan válhat
az ellenségből szövetséges, netán jó barát? Hogyan győzhető le az
idegenkedés az ismeretlen, tőlünk különböző másiktól? Milyen sze-
repe lehet mindkettőben a vendégül látásnak, az idegen, netán az
ellenség befogadásának? Kikkel, hogyan lehet eljutni a barátságig?
Hogyan győz heti le a szeretet kultúrája a sokféle idegenkedést és
ellenségeskedést?

Hová lesznek ellenségeink?
Közéletünk, társadalmi és személyes kapcsolatrendszereink szel-
lemi-erkölcsi oszlopait nagyobbrészt az ellenségek, idegenek, ven-
dégek, barátok és testvérek (a rokonok) csoportjai alkotják. Ezek
közül az első négyről készítettünk pillanatfelvételt — ám ezzel ha-
zánk egyik, talán legsúlyosabb látleletét tartjuk a kezünkben. A fo-
galmak rövid értelmezésére és élesítésére azonban szükségünk van.

Az ellenségem gyűlöl, következetesen rosszat tesz velem, rosszat
gondol és rosszat mond rólam. Folytonosan figyel, de csak hibái-
mat, bűneimet veszi észre, és támadható pontjaimat keresi.

Az ellenség funkciója a keresztény társadalmon és az egyházon
belül az, hogy előhívja a szeretet követeit. Ezért a megítélésében első-

A Vigilia decemberi szá-
mában immár hagyomá-
nyosan közös meditációra
hívunk művészeket és tu-
dósokat, jeles hazai szemé-
lyiségeket. Ezúton is köszö-
netet mondunk mind  azoknak,
akik megtisztelték folyóira-
tunkat írásukkal. (A szerk.)
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