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A HONTALA N VENDÉGűL LÁTJA ISTENT

Amikor - mint Ábrah ám esetében - az egyszeru hűs ég mindent
odatesz Isten kezébe, és egy ember életének jellemzőjévé válik, akkor
Isten megmutatja hasonlíthatatlan nagylelküségét. Meglát juk ezt ab 
ban a jelenetben, amikor a hazáját és vele mindenét elhagyott Ábra
hám vendégül látja magánál Is tenét . E z a találkozás a hivők atyjával
egyben Isten legbámulatosabb megjelenése:

Jahue megjelent neki Mambre tölgyénél, mikor a nap legforróbb
szakán éppen sátra nyílásában iildögélt. Amint fölemelte szemé t , há
rom férfit látott közelében álldogálni. Mihelyt meglátta öket , eléjük
szaladt sátra ajtajából, földig borult elöttük, és igy szólt: " Ur am, ha
kegyelmet találtam szemed elött, ne haladj el szolgád mellett. H add
hozzak egy kis vizet, mossátok meg lábatokat, s pihen j etek le a fa
alatt. Hadd keritek egy falat kenyeret, hogy f elüdítsétek magatokat,
mielött tovább mentek; hiszen azért kerültetek szol gáto k felé! " Azo k
feleltek: "Tégy amint m ond tad " (Ter 18,1-5),

így ül le Isten először az emberek asztalához. És ezt úgy teszi, mint
vendégszeretetet kérő. Jó elnézni a jelenet egyszerüségét. Még az ét
lapot is ismer jük, amelyet Ábrahám megrendel Sáránál: lepény, aludt
tej, tej, gyenge borjúhús! Micsoda bizalmas kö zelség ebben az egész
első teofániában, - sem felhők, se m mennydörgés , se m vill ámlás! És
micsoda készség Ábrahámnál! B esietett a sátorba Sárához, és azt
mondta neki : "Siess, keverj be három véka lisztlángot, s készfts hamu
ban sült lepényt. " Azután elfutott a csordához, hozott egy gyenge bor 
jút a jat'ából, odaadta a legénynek, s az sietve elkésette t te. Vette az
aludttejet, a tejet és a borjút, amelye t készítte tett, és minden t eléjük
rakott; 6 maga pedig odaállt me lléjük a f a alá, míg ettek (Ter 18,6-8).
Isten pedig szeretettel nézi ezt a sürgés-forgást, és vá r, míg elkészü l
minden.

Ha most átugrunk a Szeritírás túlsó végére, az étkezésnek ugyanezt
a bizalmas közelségét talá lj uk az Apokalipszisben: "í me az ajtóban
állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá,
vele eszem, ő meg velem" (Jel 3,20)'

E két étkezés: az Úrnak Mambre tö lgyénél Ábrahámmal elköltött
lakomája és az Apokalipszis utolsó vacsorája között ott sorakozik
Isten és ember találkozásainak egész története. Minden alkalommal
úgy, hogy Isten nem erőlteti rá magát az emberre; úgy ajánlkozik,
ügy jelentkezik, mint - igen, igy mondhatjuk: mint rászoruló. Ott
álldogál Abrahám sátra előtt, és nem szól semmit. A Jelenések köny
vében ugyanígy: "Az ajtóban állok és kopogok". Isten sohasem töri b e
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az ajtót. Az az Úr, akié Dávid kulcsa, akiről irva van: ,.Amit kinyit , azt
senki be nem zárja, amit bezár, azt senki ki nem nyit ja" (lz 22,22) 
ez az Úr nem veszi használatba aj tónkon min den zára t m egnyitó kul
csát . Inkább elfogadja, hogy "övéihez jött és övéi őt be nem fogadták"
(J n 1,11). Szívünkbe kell vésni ezt, hogy ne mulasszuk el a találkozást
Istennel, amikor eljön hozzánk.

A várakozó Isten e titkára mi igen k ül önböz ö módo n fel elünk. A
szamariai asszony (Jn 4) semmiségeken rágódik , amikor Jákob kútjá
nál Jézus így sz öl ho zzá: "Ad j innom." És mi hogya n viselkedünk Jé
zus ál dozatának nagy lakomája előtt , amikor azt mondja ne künk:
"Vágyva vágytam ez t a húsvétot m egenni vele tek , mielőtt szenvedek"
(Lk 22,15)? Úgy-e, mint az emmauszi vándorok (Lk 24,13-32 ), akik,
miután Jézus megmagyaráz ta nekik, mit "kellet t szenvední e, hogy be
menjen dicsőségébe", közös étkezéssel akarták m egpecsételni a talál
kozást: "Úgy tett, mintha tovább akarna menní, De azok marasztalták:
,Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.' .. És
ekkor felísmerték a kenyértörésben, mert ők is olyan készségesek vol
tak Isten iránt, mint Abrahám. S minden épp olyan egyszeru, mint
Mambre t ölgy én él.

Mindezen át megtanuljuk Ielismernl az Úr a rcát, akkor is , ha ín
kognít öban jelenik meg, rnínt Abrahámnak és az em mauszi v ándorok
nak, megszerezzük a képességet, hogy ráismerjünk. A m ambrei tölgy
jelenésének e "három emberv- ében az egész hagyomány és az ortodox
ikonográfia már a Szentháromság első jelenlétét látja.

Jézus elsődleges hitigazságként fog ja hirdetni Istennek ezt az egy
szer re valóságos és t itokzatos jelenlétét a hozzánk beállító vendégben:
"Éhes voltam és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevén y
voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg vol
tam és felkerestetek engem , b örtönben vol tam és m eglátogatta tok ...
Amit egynek e legkisebb testvéreim közül tettetek, nekem tet tétek"
(Mt 25,35-40).

Krisztus Jézust befogadni pedig annyit jelen t, mint a Szenthárom
ságnak adni lakást lényünk legbensejében: ,.Aki szeret engem, meg
tartja tanításomat. Szeretni fogja őt Atyám is, hozzá megyünk és ben
ne fogunk lakni" (Jn 14,23).

Tehát valahányszor kitárulunk a testvéri osztozásra, m agát az Urat
fogadjuk be. Élet-halál kérdés ez a mai világban mindenki számára:
az emberek egyik felének az az élet-halál kérdés, hogy kenyerük legyen,
a másík felének pedig lelki élet vagy halál kérdése az, hogy m egosszák
a kenyeret . ..

De mindez a jelenlét ne kisebbítse az egyetlen és hasonlíthatatlan
Jelenlétet. Mert túl, mérhetetlenül túl ezeken a már magukban is cso-
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dálatos megjelen éseken. ahol magát az Urat fogadjuk be az érkező

vendég, a szegény, a kic sinyek alakjában, túl mindezen Kr isztus való
sággal "Emmánuel" , a velünk levő Isten. Ami csak futó látogatás volt
a mambrei tölgy alatt, ami csak egy pillanat volt a szamariai asszony
nyal, egy közös út az emmauszi vándorokkal. az most, a mi számunkra
az Úr állandó jelenléte. Olyan ki ncse ez az Egyháznak, amely minden
mást felülmúl.

Nagy Ferenc

"SZÓLJ, URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD"

l Sám 3

Az elbeszélés azzal kezdődik, hogy a gyermek Sámuel (talán 12 éves
lehetett) a szilói templomban aludt, a szövetség ládája közelében;
őrizte a ládát és az örökmécsest. Szilő város Jeruzsálemtől északra jó
30 km-re feküdt. Régészeti leletekből is tudjuk, hogy a 12. sz -ban ví
rágzó város volt, viszont a 11.sz. közep éri alaposan fö ldúlták . A Szent
irás a maga részéről elmondja, hogy Józsue korától kezdve a törzsek
gyülekezési helye volt, ot t állították fel a szövetség sátrát is. Később a
satrat kőszentély váltotta fe l, ebben helyezték el a szövetség ládájá t ,
és ott maradt a Sámue l fiatalkorára eső filiszteus győzelemig. A szö
vetség ládájának alapvető fontossága volt Izrael vallásos életébe n. A
láda tartalmazta az Istennel kötött szövets ég okmányát; ennek az ok
mánynak időnkinti felolvasása a népet szembesítette a kinyilatkoztató,
oltalmazó, irányító Is tennel; tehát maga a lá da is Isten jelenlé té nek,
a törzsekre irányuló és belőlük egyetlen népet alkotó kivá lasztásának.
gondviselő hatalm ának és sze retetének, számonkérő hűségének szírn
boluma volt. Éppen Sámuel esetében ez az isteni jelenlét abban is meg
nyilvánult, hogy a népnek prófétát, vezért adott .

Sámuel alvás közben hallotta Isten hívását, de nem lévén hozzá
szokva, nem értette. Minduntalan a vak, tehetetlen Héli főpaphoz sza
ladt, mintha az hívta volna. A főpap is csak harmadszorra értette meg,
mír öl van szó; akkor aztán legjobb tudása sze rínt kioktat ta a gyerme
ket a helyes magatartásra. - A Szeritír ás megjegyzi: "Sámuel nem is
merte fe l az Úr szavát, mert az még egyszer sem nyilatkozott meg
előtte." A bí rák korának a végén a vallásosság és az erkölcsösség le
züllött; Isten szava iránt sem érdeklődés, sem fogékonyság nem volt;
így aztán ugyancsak ritkán esett meg, hogy Isten szavát va laki meg
hallotta, hogy Isten egyáltalán megszóla lt , szóhoz jutott. Ez magya
rázza Sámuel és Héli tapasztalatlanságát ís .

Héli a következő válaszra tanítja a gyermeket: "Szólj, Uram, mert
a te szolgád fülel." Amikor az "Isten szo lgája" kifejezést halljuk, ne
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