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Mernék-e szeretni, úgy 
mint az Isten? 

"Atyám házában  
sok hely van." 

 
Gyermekként példaképeket  keresünk, 
kiknek magatartása, viselkedése 
tetszik nekünk (elfogadjuk, példaérté-
kűnek találjuk), s őket úgyszólván utá-
nozzuk ("Szeretnék olyan lenni, mint 
ő."). Felnőttként is mások 
magatartását, életvitelét látva és 
értékelve keressük a példákat , a jó és 
rossz tulajdonságokat egymással 
szemben állítva. A nap minden per-
cében hatással vagyunk egymásra - 
együtt, egymásban, egymásból 
élünk . "A Mennyország köztetek 
van...", s e mennyországot építjük 
egymásban. Hogyan?  
 
"Az Isten küldött testvéreim tinéktek,  
Hogy sugarai eleven tüzét,  
Amik arcáról a szívembe égtek,  
Sugározzam csendesen szerteszét,  
A testvéreknek, kik az éjben járnak,  
Az Isten küldött szentjánosbogárnak. 
   (Sík Sándor) 
 
Isten emberré lett , hogy mennyet 
"építsen" nekünk - "Én vagyok a 
szegletkő" -, s meghívott  testvéreinek, 
hogy e mennyet vele építsük - "Péter, 
Te szikla vagy." - , s örvendhessünk  
a szentelés napján. Mindenki oly 
mértékben  örvend majd, amennyit tett 
érte, s amilyen fontosnak tartotta, mert 
hisz azt értékeljük mi kezünk munkáját 
viseli magán, amiért megdolgoztunk, 
amit szeretünk, ami örömet ad nekünk. 
Az építéshez megkaptuk a tervrajzot, 
mely alapján dolgozhatunk. Az isteni 

tervrajz: "Szeresd Uradat Istenedet 
teljes szívedből, s felebarátodat mint 
önmagadat." - a kezünkben van, s 
Isten e tervrajz mellé még leírást adott.  
Ezen példamutatást találjuk meg 
Jézus Krisztus  életvitelében, példa-
beszédeiben, imádságában, az 
Atyával való kapcsolatában, tetteiben. 
Példája az Atya szeretetéről szól, 
hitéről, reményéről, bizakodásáról, 
cselekedetiben az önzetlen szeretet 
nyilvánul meg, az adni akarás, a 
másokért élés. S harmadnapra 
felépítette Templomát, hogy otthont 
adjon nekünk - "S én el megyek, hogy 
helyet készítsek nektek." - , mert 
"Övék a mennyek országa" - a 
keresztény épít őké, kik "sziklára 
építik házukat".  
Ha csak egy gondolatát, egy életelvét 
tudnánk megvalósítani egy életen át... 
 
"Fogadd el Uram szabadságomat... 
Csak a szeretet maradjon enyém a 
kegyelemmel, 
s minden, de minden gazdagság enyém, 
más semmi nem kell." (Loyolai) 
 

"Hát senki sem virraszt 
mellettem?" 

 
Jézus egész életén át a sikereket  
látjuk: bölcsek köszöntik, megmenekül 
Heródes katonái elől, a gonosz nem 
tudja megkísérteni, tanítani kezd és 
tömegek hallgatják, csodákat tesz 
(halfogás, kenyérszaporítás, vak, béna 
meggyógyítási, halottak feltámasztása 
és még sorolhatnánk). Követői 
elfogadják, szeretik. Mer válaszolni 
mint senki más a farizeusoknak, sőt 
kiűzi a piacot a templomból. Csupa 
merész, magabiztos, minden 
igazságtalan ellentmondást elsöprő 
egyéniség mutatkozik meg. Igen Ő a 
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"fenegyerek". A merek, nincs kitől 
féljek, enyém az igazság, én vagyok... 
("Én vagyok az Út, az Igazság és az 
Élet.") 
És  most itt állunk a keresztnél . A 
megaláztatásnál, a szenvedésnél, a 
megadásnál, a kudarcnál, a bukásnál, 
a halálnál. A sikerről tanítani, a jó 
példát adni hálás feladat, de az 
elvetésről, a megadásról a dicsőség 
fényében felemelten beszélni, a példát 
mutatni... Felmerül bennünk is a 
kérdés, mint az apostolokban, miért 
így? Hol van a "szupersztár?" 
Hol van  a hozsannázó tömeg a 
pálmaágakkal? Hol van a hegyi 
beszéd: Boldogok...  Legyetek... Ki a 
legkisebbeknek... Kövessetek...    Ott 
áll egyedül, és minden olyan emberi. 
Nem áll mellette senki sem, nincs ki 
biztassa, nincs ki megmentse. Hol 
vannak azok, kikkel csodát tett? Mért 
nem sorakoznak Pilátus és a főtanács 
előtt: " Nézzétek Ő Isten Fia hisz 
meggyógyított." Hol a tizenkettő, mért 
nem állnak ők  most mögötte? Hálátlan 
kövek közt lépked az Isten. 
Mért  e fordulás nagycsütörtöki éjjel a 
Getszemáni kertben: "Hát senki sem 
virraszt mellettem?" s a  kereszten 
"Atyám, mért hagytál el engem?".  
Miért e fordulat? Hol van a Messiás, a 
Szabadító, a Király? Mért nem 
hallatszik az Atya szózata: "Ez az én 
szeretet Fia, akiben kedvem telik. Őt 
hallgassátok!" Mért nem lázadnak fel 
követői? Mért nem tesz csodát? ("Ha 
valóban Isten Fia vagy, szállj le most a 
keresztről!") Mért nem engedik 
szabadon?  Hol, van a hepiend, hisz 
mindenki azt várja. Miért így...? 
 
 
 
 

Ezért nemcsak sztár. 
 
ISTEN volt ki a keresztúton járt, ki 
mindent átélt mi emberi .  
És mond mi  mit élünk át, ha nem 
mást, mint azt hogy egyedül vagyunk, 
hogy senki sem törődik velünk igazán, 
hogy senki nem áll ki mellénk mikor 
igazán szükségünk lenne rá. Mit élünk 
meg mi, ha nem ezt?  "Nem ért meg 
senki, nem érez velem senki..., ugyan 
mit tudják ők...?"  
Isten valóságos ember  akart lenni, 
félni, szenvedni elhagyottan, egyedül, 
bizonytalanul. Ember nem csupán 
dicsőségben, ember a szenvedésben - 
mert hisz melyikünk nem járja végig a 
maga keresztútját... , egyedül, szen-
vedve, mikor senki sincs mellette, 
mikor megalázzák, mikor megroskad.  
Mikor nincs ki kiáll érte, mikor nincs ki 
kihúzza a bajból. 
Ki csinál már rendet! - Rendet? Ő 
csinált rendet szenvedve, hogy az 
embert Istenhez felemelje . Ezért 
nemcsak sztár, de Messiás, Megváltó 
és Üdvözítő Ő. Emberré lett az Isten. 
Akarta, hogy érezzen mindent,  mi 
emberi. Hogy menedéke legyen 
szenvedőnek, elhagyottnak, a bajba 
jutottaknak.  
És mit mond nekünk e szenvedő Isten:  
"Nézd, ha leköpnek érte, akkor  sem 
hazudok, akkor is Isten Fia vagyok.  
Nem kell nekem a kétszínűség, a 
kibúvás, a sumákolás, az "én úgy 
értettem...".  
Ez van. Én vagyok. Fogadd el, vagy 
köpj le.  
De ha nem bírom tovább, és földre 
esem, akkor is felállok, s viszem 
tovább utam az igazság fényében. 
Felállok először , de harmadszor is. 
Felállok és megyek tovább, mert 
dolgom van, teljesítenem kell Atyám 
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akaratát. Dolgom, hogy ember legyek 
Istenért, Isten az emberért.  S ha kell e 
szegeket vállalom, mert mit hiszek, azt 
fel nem adom, ha kell a halálért sem. 
Ha kell.... érted meghalok. Nem 
egyszerűen leszúrva, szikláról lelökve, 
magam megadva. Ha kell szenvedek 
percről percre, - érted, érted? - míg e 
szenvedés, az izomgörcs végső 
elhagyott kimúlásra nem bír." 
 

Mit tett Ő e példaszabeszéd 
 és csodákkal mentes 
szenvedés útján?  

 
Önnön arcát adta  szótlanul 
Veronának; ismeretlennek - ki bűn-
bocsánatban bizalmát adja - megbo-
csátást ígér; vigasztalja  a síró asszo-
nyokat: "azt sirassátok ki ez úton 
megtorpan, ki nem áll ki , ki nem áll föl, 
ki nem bízik, nem hagyatkozok az 
Atyára. Őt sirassátok, ki reménytelen, 
ki nem mer küzdeni, ki feladja, ki 
kibúvót, csodát vár, ki  a dicsőséget, 
hatalmat keresi -  őt sirassátok, a 
csupán sztárokat. "Jeruzsálem leányai 
ne miattam sírjatok.." 
Melyikünk viseli el szótlanul, hogy 
megfosztják akárcsak pillanatnyi aka-
ratától is. Hányszor mondjuk, "na most 
már elég". Sokszor állunk elhagyottan, 
üresen, úgy érezzük "minden mit 
adtunk semmit sem ér, nem kell 
senkinek. Ki vagyok  én?" - S ekkor 
ráfekszünk a keresztre? A szemünk az 
égre néz? Ő nem mondta: most már 
elég. Ő, az Isten ,nem ordít, nem 
hisztizik, nem védi meg magát. Nem, 
csendben tűri a szegeket, s függ ég és 
föld között...mint mi.  
S mikor a legnagyobb bajban vagyunk 
, mikor úgy érezzük nincs remény, 
nincs kiút - az Ő szava szól 

ajkunkon:  " Atyám, mért hagytál el 
engem?". Mikor már senkim sincs, ő 
sem, ... csak Ő.  
 
"Mikor az elhagyott imája nem szólal meg 
ajkán,  
mikor szava sincsen , ő van Istenével 
némán...  
Mikor nincs ajkára szó már, 
csak hangtalanul és némán: 
Istenem tekints énrám!" 
 
S mikor fel kell állni újra meg újra , s 
mikor leköpnek és elveszik tőled 
mindened.... Akkor Ő áll melléd , ki 
mindezt megtette, ki érzi mit te érzel.   
"Nem jut nekem döbbentő csoda, ő 
sem tett ekkor csodát. Csak tűrte, 
bírta, hogy megdicsőítse az embert. 
Csak én is tőrjen , bírjam, hogy 
megdicsőítsem az Istent. Mert az én 
szenvedésem másnak a  jóakarás, 
segítés, a kegyelem kútja, az 
együttérzés, felemelés, tettem amit 
tennem kell forrása. Legyek kút, 
legyek forrás, mely mást táplál. Legyek 
az ő életének ereje, a felemelés 
forrása... - ne csak sztár!" 
 

"A tanítvány,  
akit szeretett Jézus..." 

 
A Szentírásban János megnevezése 
helyett sok helyen, így olvashatunk 
róla "a tanítvány akit szeretett Jézus". 
Ebből a kifejezésből nem arra kell 
következtetnünk, hogy Jézus az általa 
kiválasztott 12 apostol közül csak őt 
szerette, hiszen ezen 12 ember 
mindegyike, az ő személyiségük és 
hitbeli elkötelezettségük által alkalmas-
nak bizonyultak Krisztus követésére, 
és 11 apostol arra (kivéve Júdás), 
hogy Pünkösd után Jézus Krisztus 
Egyházát megalapozzák. A "szeretett" 
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szó arra utal, hogy a többi apostol 
mellett Jánossal más, személyesebb , 
mondhatnánk baráti kapcsolata volt.  
Magunk is érezzük a szeretet 
árnyalatait , a másokhoz való 
viszonyunk különbözőségeit, holott 
mindegyiket szeretetnek nevezzük, de 
e szeretetben más-más helyet 
foglalnak el, és valójában nem 
sorrendiségi alapon, hanem kettőnk 
állapotbeli viszonyától függően. 
Állapotbeli  a házastársi, gyermeki és 
baráti kapcsolat. Őket, szeretetteinket 
nem egymással szemben állítva, 
egymás kárára kell szeretnünk,  
hanem harmóniában, egymást 
kiegészítve . Ezen körből bizalmas 
jóbarátainkat személyiségjegyeik alap-
ján válasszuk, vagyis egyszerűen 
szólva: milyenek ők, milyenek vagyunk 
mi - azonosak-e gondolataink, megvan 
e köztünk az egyetértés . Bizalmas 
szeretetkapcsolatainkban rábízzuk 
szeretetünket a másikra, önmagunkat  
adjuk.  
Az a Jézus Krisztus, aki Istenségében 
valóságos ember volt, a másik iránti 
személyes emberi szeretetet is 
megélte . (A keresztről is gondoskodó 
gyermeki szeretettel bízza édesanyját 
Jánosra. Rábízza szeretetét.) Az 
Atyába vetett hitét mintegy kiegészíti  
az emberek szeretete (Lázár 
megsiratása, a bajbajutotton való 
segítése), mindebből arra kell 
következtetnünk, hogy a baráti 
szeretet  is része a Jézusi szeretetnek. 
Ki lehetett Jézus barátja?  Ki ez a 
tanítvány, akit Jézus szeretett? 
A Szentírást lapozva Ő az, ki a 
választottak közül az elsők között 
szerepel Péter és testvére Andrásnak 
meghívása  után közvetlen: 
"Útját folytatva megpillantott két másik 
testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és 

testvérét Jánost. Épp hálójukat 
javítgatták a bárkában, apjukkal Zebe-
deussal. Őket is hívta." (Mt 4,21) 
 
A tizenkét apostol kiválasztása után, 
több kiemelkedő jelentőségű ese-
ménynél Jézus három apostolt 
megkülönböztetett bizalommal hív 
magával. Ezen apostolok Péter, János 
és az ő testvére Jakab. Melyek ezek a 
bizalmas történések, alkalmak mikor 
Jézus e három kiválasztott embernek 
(barátjának) megmutatta önmagát? 
Istenségét - kiről szóltak a próféták - 
mutatta meg  hármuknak a 
színeváltozásnál: 
"Kiválasztotta Pétert, Jánost és 
Jakabot, és fölment velük a hegyre 
imádkozni. Míg imádkozott, teljesen 
átváltozott, ruhája fehér lett és 
ragyogó." (Lk 9,28) 
 
Az utolsó vacsora előtt is nekik adta a 
megbízatást , hogy e nevezetes ese-
ményt előkészítsék:  
"Jézus elküldte Péter és Jánost ezzel 
a megbízatással: "Menjetek, 
készítsétek el a húsvéti vacsorát." (Lk 
22,8) 
Az utolsó vacsora eseményeit olvasva 
találkozunk a kedvelt tanítvánnyal 
(Jánossal), aki mer kérdezni, aki olyan 
bizalmas  baráti kapcsolatban van 
vele, hogy keblére hajolva teszi fel 
kérdését: 
"A tanítványok közül az egyik, akit 
kedvelt Jézus, az asztalnál Jézus 
mellett ült. Simon Péter intett neki és 
kérte: "Kérdezd meg kiről beszél." Erre 
Jézus keblére hajolt és megkérdezte: 
"Uram, ki az?" (Jn 13,23-25 / Júdás 
árulásának megjövendölése) 
 
Miután Jézus az utolsó vacsorán az 
Oltáriszentségben önmagát, 
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Istenségét adta apostolainak, ismét e 
hármat kiválassza közülük, és arra 
hívja őket, hogy a Getszemáni kertben 
együtt imádkozzanak vele 
szenvedésének megkezdése előtt. 
Választottainak megmutatja  
emberségét, a szenvedéstől való 
félelmét, és az Atyára való ráhagyat-
kozását, engedelmességét és 
bizalmát. 
"Magával vitte Péter, Jakabot és 
Jánost." (Mk 14,33) 
 
A 12 apostol közül János az egyedüli, 
ki Jézust, a főtanács elé, s majd a 
keresztúton végig kíséri. Ő az, ki mély, 
ragaszkodó  szeretettel viszonozza 
Jézusnak iránta való 
megkülönböztetett szeretetét.  
Ő az az apostol, ki a szenvedés útján 
Szűz Máriával együtt mer Jézus 
mellett menni. A keresztútról 
evangéliumában ő ír részletesen, ő 
látattja velünk Jézus szenvedésének 
emberi valóját . A kereszt alatt János 
az, a szeretett tanítvány, akire Jézus 
gondoskodó  szeretettel édesanyját 
rábízza.  
"Amikor Jézus látta, hogy ott áll az 
anyja és szeretett tanítványa, így szólt 
anyjához: "Asszony, nézd, a fiad!" 
Aztán a tanítványhoz fordult: "Nézd, az 
anyád!" Attól az órától fogva házába 
fogadta a tanítvány." (Jn 19,26-27) 
 
Miután Jézust eltemették, harmadnap 
asszonyok mentek sírjához, s e három 
asszony között (Szűz Máriával, Mária 
Magdolnával) János édesanyja, 
Szalóme is jelen van. Miután az Urat 
nem találták a sírban, az apostolokhoz 
mentek sietve. Péter és János futottak 
Jézus sírjához, s az apostolok közül 
János az első ki az üres sírhoz ért : 
"Erre futott Simon Péterhez és a másik 

tanítványhoz, kit nagyon szeretett 
Jézus, és hírül adta nekik: "Elvitték az 
Urat a sírból, s nem tudni, hova tették." 
Péter és a másik tanítvány elindult és 
a sírhoz siettek. Mind a ketten futottak. 
De a másik tanítvány gyorsabban 
futott, mint Péter, és hamarabb ért a 
sírhoz." (Jn 20,2-4) 
 
A feltámadt Jézus többeknek meg-
jelent megdicsőült testben, de csak 
azok láthatták, kik a hit fényében 
néztek rá , s az apostolok közül János 
az, ki először felismeri a Messiást. 
"Erre az a tanítvány, akit Jézus 
kedvelt, így szólt Péterhez: "Az Úr az!"  
(Jn 21,7)  
 
Jézus mennybemenetele előtt Já-
nosról is szól, kinek sorsáról barátja 
Péter kérdezi. Jézus válaszában 
kifejezi, hogy Péter ne aggódjon János 
sorsáról, hisz szeretteinek Ő maga 
viseli gondját . 
"Péter hátrafordult, s látta, hogy az a 
tanítvány, akit Jézus nagyon szeretett, 
s aki a vacsorán keblére 
hajolt.........Péter Jézushoz fordult: 
"Hát vele mi lesz Uram?" Jézus így 
válaszolt: "Ha azt akarom, hogy 
maradjon, míg el nem jövök, mi 
gondod vele? "Te kövess engem!" 
Erre a testvérek között híre terjedt, 
hogy az a tanítvány nem hal meg. De 
Jézus nem azt mondta neki:"Nem 
halsz meg," hanem: "Ha azt akarom, 
hogy maradjon, míg el nem jövök, mi 
gondod vele." 
Ez az a tanítvány, aki ezekről tanú-
ságot tett és megírta ezeket." (János 
21, 20-24) 
 
János valóban hosszú életet élt meg, 
közel száz éves korában halt meg, az 
apostolok közül utolsónak, de a 
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többiekkel ellentétben kik vértanúként 
haltak meg János az egyedüli az 
apostolok közül a hagyomány szerint, 
ki természetes halállal tért a 
Mesterhez. E megkülönböztetés 
kifejezi a krisztusi gondoskodást? vagy 
éppen azt, hogy Jánosnak nem kellett 
hűségét vértanúsággal bizonyítani? 
 
 

Milyen ember volt János, 
"a szeretett tanítvány" ? 

 
Tudjuk róla, hogy Keresztelő János 
tanítványa és követője volt, mielőtt 
Jézus meghívta a választottak sorába. 
A szinoptikus (egybehangzó: Máté, 
Márk, Lukács) evangéliumokat János 
evangéliuma mintegy kiegészíti, 
Jézusról mint az emberré lett 
Istenr ől beszél, ki által 
megismerhetjük az Isten szeretetét.  
("Úgy szerette Isten a világot..." 3,16). 
Evangéliumának minden sora arról 
tanúskodik, hogy mély, ragaszkodó 
szeretettel viszonozta  Jézusnak iránta 
való megkülönböztetett szeretetét. 
Arról a Jézusról tanít, ki teljes 
bizalommal, gondoskodó baráti 
szeretettel áll mellénk - "Ne nyug-
talankodjék szívetek, higgyetek az 
Istenben és bennem is bízzatok!"  
 
Pünkösd után János tevékenyen részt 
vállalt az ősegyház életében, a jeru-
zsálemi, palesztinai hitterjesztésben. A 
hagyomány szerint később Efezusban 
működött egészen haláláig. János 
Jézus melletti tanúságtétele nem volt 
emberi, társadalmi szempontból 
dicsőséges, hisz Péterrel együtt álltak 
a főtanács előtt, később a Jelenések 
könyvének tanúsága szerint Jánost 
egy időre a délnyugat-előázsiai 
Patmosz szigetére száműzték, és 

üldöztetéseiről számos legendás 
feljegyzés maradt fenn (pl.olajba 
főzés, csodálatos megmenekülés).  
János életútjának, a Szentírásnak 
fényében elénk tárul, hogy milyen 
ember volt ő. Elkötelezettségét  látjuk 
a hit iránt, hisz már Keresztelő 
Jánosnak tanítványa volt. Isten iránti 
nyitottsága mutatkozik, mikor hívó 
szavára gondolkodás nélkül követi Őt. 
Ő a tanítvány, ki az értünk, emberekért 
a földre szállt Istent őszinte szeretettel 
szereti, érezve az Isten 
nagylelkűséget, atyai odaadó 
szeretetét gyermekei iránt. Ezen 
odaadó  szeretet viszonozza emberi 
módján az emberré lett Isten iránt. A 
kitárulkozó, magához felemelő Istent, 
nem csupán az alárendeltség, a 
szolgai lélek homályában szereti, 
hanem őszinte, önmagát teljes 
létében átadó  szeretettel. Ezen baráti  
szeretet, a bizalmat  fejezi ki a Jézus 
keblére hajló János, ki a maga 
nyitottságával kérdez Jézustól mit még 
Péter sem mer kérdezni.  
Nem dicsekvő, hisz evangéliumában 
nem nevezi meg önmagát, egy 
tanítványról beszél, akit kedvelt Jézus. 
Érezte Jézust barátságát, e szere-
tetharmóniát . Nem hivalkodni kíván e 
megkülönböztető baráti szeretettel, 
hanem velünk is megismertetni Isten 
végtelen szeretetét. Soha nem él 
vissza Jézus bizalmával, s ezért Jézus 
is megajándékozza  őt a bizalommal. 
Nyíltan meri vállalni  Jézus követését, 
mikor a Golgotára hűséges  szeretettel 
felkíséri őt az emberek között, sőt nem 
a tömegben elbújva, nyíltan vállalja  
szeretett Mestert, hisz a kereszt alatt 
Szűz Mária mellett áll. Nem 
aggodalmaskodik mi lesz vele, hogy 
bajba kerülhet, bízik  a keresztet 
hordozó Isten gondviselésében.  
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Megbízhatóságáról  tanúskodik, hogy 
Jézus édesanyját rábízza, mikor végső 
elhagyatottságában Jánost szólítja 
meg. A meghalt és eltemetett Jézust is 
aggódó szeretettel szereti, hisz futva 
siet sírjához. Kétség nélküli hitét  
láthatjuk, mikor elsőnek ismeri fel a 
feltámadt Krisztust. ("Az Úr az!") 
 
Ilyen volt ő, János, a szeretett tanítvány, ki 
nyílt, őszinte, hûséges, baráti bizalommal 
szerette az emberré lett Istent. 
   Bódi Gáborné 
 

Hol vagyok a keresztúton -  
Leszünk-e Jánosok? 

Leszünk-e Jánosok, kik úgy szeretnek Téged? 
Bízalmas szívvel követni téged? 

Kebledre hajolva kérdezni Tőled?  
Őszinteséggel magunk adni néked? 

Látunk e Isten Embernek Téged? 
S emberi szemmel az Istenséget? 

Merünk-e menni kereszted nyomába? 
Bízhatsz-e bennünk mások támaszába? 

Aggódó szívvel keresni -  hol vagy? 
Hittel látni Téged  - Ő, az "Az Úr az!"? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ki az én barátom? 
 
"A szép, szelíd beszéd sok barátot  
szerez, 
a jóakaró nyelvnek szépen felelgetnek. 
Sokan legyenek, akik békén ülnek 
veled, 
de ezer közül csak egy adjon 
tanácsokat. 
Ha barátot  szerzel, tedd előbb 
próbára, 
ne légy bizalmasa túlságosan gyorsan. 
Mert akad barát , aki elfordul a széllel, 
és ha bajba kerülsz, nem tart ki 
melletted. 
Van olyan barát , aki ellenséggé válik, 
s kettőtök vitáját rögtön dobra veri. 
Van, aki asztalodnál ülve jó barátod , 
de balsors napján seholsem találod. 
Amíg szerencséd van sorstársának 
tekint, 
s házad népe előtt megjátsza az urat. 
Ellenséged lesz, ha sorsod rosszra 
fordul, 
és (hogyha keresed), elbújik előled. 
Ellenségeidtől tartsd magad távol, 
és barátaiddal  szemben légy óvatos. 
A hűséges barát erős támaszod, 
vagyont talál, aki ilyen barátra szert 
tesz. 
A hű barátnak  egyszerűen nincsen 
ára, 
nincsen, aki vele értékben fölérne. 
Mint az élet balzsama, olyan a jó 
barát ; 
akik az Urat félik, abból jó barát  lesz, 
mert amilyen ő maga, olyan a barátja  
is. 
(Sir 6,17) 
 


