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Nyílt levél a barátságról
Szabados György 
Szívünknek kedves házaspár, negyedszázados ismeretség után közölte, hogy hitbeli meggyőződésünk különbözősége miatt nem kívánják folytatni velünk a kapcsolatot, az asszony így búcsúzott a feleségemtől: „Szervusz barátném!”
Mi a barátság, ki a barát? Félek, hogy ezen a területen is a fogalomzavar a jellemző napjainkra és korunk emberére.Az egészen rendjén van, hogy az ovis vagy kisiskolás képes szinte minden nap új barátságot kötni, hogy azután 24 óra múlva másik pajtását tüntesse ki figyelmével. Igen, a gyermek még úgy véli, hogy egy szórakoztató játék, örömmel együtt töltött idő valamelyik társsal, az a barátság. Egy apróságnál természetes, hogy mint minden más fogalomnak, a barátságnak is bizonytalan, gyakran nagyon önkényes értelmezése van. 
Később, középiskolás, főiskolás korban és munkába állva is barátokkal vesszük körül magunkat. Valószínűleg az életkorunk előrehaladtával ezek száma erősen csökken, és a személyek is kicserélődnek. Hiszen annyi minden megváltozik körülöttünk és bennünk. Házasságra lépve új rokonokat és ismerősöket kapunk. Munkahelyet változtatva a nap jelentős részét más emberekkel töltjük együtt, mint eddig. Egy költözködés révén pedig a lakókörnyezetünkben látunk magunk körül új arcokat. Valószínűleg a régi, az új életünkből kiszorult barátokra egyre kevesebb idő jut, végül teljesen meghal a kapcsolat. Ez esetben megkérdezem: igazán barátság volt ez a nexus?
Úgy gondolom, hogy felnőttként is igen gyakran összekeverjük a cimboraságot, a haverságot, a barátsággal. Lehet, hogy valakivel jó együtt dolgozni, egy másikkal talán közös a hobbim. Megint mással kellemesen lehet együtt kikapcsolódni, esetleg nagyszerű tagtárs valamely klubban, egyletben. De mindez még önmagában nem jelenti azt, hogy ez a személy lenne az a valaki, akiről Isten Igéje ilyen leírást ad:„Minden időben szeret aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.” Péld 17,17 (Károli)
Fel és lemenőinket nem mi választjuk meg. A testvért is készen kapjuk. De a barátot – a házassághoz hasonlóan – magunknak köszönhetjük. Az Írás szerint az igaz barát ismérve, hogy nem csak jó sorsunkban van mellettünk, nem csak az érdekei szerint szimpatizál velünk, hanem minden időben! Sőt, a bajban derül ki, hogy igazából ki is ő. Nagyon-nagyon devalválódott korunkban a barátság. Igen gyakran kiderül, hogy csupán cinkosságról, nem egy esetben tettestársi érdekszövetségről volt szó. 
„A szegény még barátjának sem kell, a gazdagot ellenben sokan kedvelik.” Péld 14,20 (Neo-Vulgata)
Ezt mondja a Szentírás. Lehet behelyettesíteni az aktuális élethelyzetekre. Természetesen akit ebben és a hasonló szituációkban barátnak nevez a Biblia, az csak úgynevezett, idézőjeles barát. Hamisított címkével értéktelen tartalom. 
2600 évvel ezelőtt sem volt jobb a helyzet Júdában és Jeruzsálemben. Prófétája által adott figyelmeztetést a Mindenható. 
„Ki-ki őrizkedjék barátjától, és még a testvérében se bízzék! … álnokul jár el minden jóbarát. Az egyik becsapja a másikat, s nem mondanak egymásnak igazat.” Jer 9,3-4 (Kat. ford.)
Szinte hallom az ellenvetést. Az az ószövetség idején Izrael népénél volt! Vajon a századok folyamán változott az ember szíve? Javult Istenéhez és barátjához – felebarátjához – való viszonya? Az Úr Jézus szerint akkor is, amikor a Földön járt, és minden más időben is nehézséget kell szenvedniük a Vele járóknak. Megpróbáltatások érik a krisztusi normákat követőket. Ami igazán szomorú, sőt tragikus, az az ellenségeskedők személye. Az Úr szavai ezek:
„Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is” Lk 21,16 (Károli)
Egy olyan világban, ahol még ez is lehetséges, […] nagyon nagy szükség van igaz barátságra, hűséges barátra. Amikor a Szentírás azt mondja: „világ”, akkor a minket körülvevő valóságból a negatívumokat érti. Az önzést, szeretetlenséget, a másikon áttaposást. Ilyen értelemben ajánlja az Ige a megfelelő barát megválasztását. 
„Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.” Jak 4,4 (Károli)
[…] van egyáltalán alternatívám? Ami a világban rossz, azt nem választja egy tisztességes ember. Akkor itt maradjak barát nélkül? Mit szólnál Őhozzá, aki 2000 éve így ajánlja fel a barátságát mindenkinek, aki igényli? 
„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.” Jn 15,12-14 (Protestáns ford)
Az Úr Jézus e szavak elmondása utáni napon meghalt a barátaiért. Meghalt leendő barátaiért. Sőt, meghalt azokért is, akik ellenségei voltak, és azok is maradtak. Azokért is, akik ma is elfordulnak Tőle, és nem kérnek a barátságából. Pedig milyen egyszerű feltételt szab az előbb hallott idézet. Milyen könnyen kerülhet bárki a Vele való áldott közösségbe. Hogyan is mondta? „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.”
Talán lehet kezdeni a parancsteljesítést az idézet kezdő szavai alapján: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.”
Kezdd el szeretni nem elsősorban magadat, hanem a másik embert. Kezdd a családodon. Folytasd a barátokon, a bővebb rokonságon, az ismerősökön, minden bizonnyal eljutsz a felebarátokig is. 
(Szabados György előadása a Civil Rádióban /URH 98 MHz/ 2001. jún. 16-án, 22 órakor)
Szabados György 1940-ben született Budapesten. Lelkészképző főiskolán tanított, lelkészként szolgált, szolgál. Feleségével, Ágnessel telefonos-, és levelező lelkisegély szolgálatot végeztek, valamint a hajléktalan ellátásban dolgoztak. A Civil Rádió „Hétpecsét” c. műsorát vezeti, szerkeszti. Ez a műsor 2000. szeptember 9-én indult, és páratlan heteken 22 órától egy órás időtartamban fogható az FM 98 MHz-en. A műsor deklaráltan felekezettől független, bibliailag elkötelezett.
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