
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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csupán arra gondoljunk, hogy az ember Istennel szemben alsóbbrendű ,

alárendelt helyzetben van. A kifejezés so kkal inkáb b azt akarja jelen
teni, hogy az ember feladatot kap Istentől a kinyilatkoztatás köz
vet ít ésére. hogy szolgálatot végez Isten királyi ural mán ak meg valósi
tásában. Ilyen értelemben volt Isten szolgáj a Mózes, Józsue, Dávid ,
valamennyi próféta, sőt m ég az idegen világbirodalom királya , Nabu
kodonozor is . Ugyanezt jelenti Második Izaiásnál a "Jahve szolgája"
téma. A szolga alapvető magatartása tehát abban áll , hogy az Úr sza
vát hallgatja, üzenetet várja, és feltétel nélkül ráb ízza magát az Úr
szavára, Isten szándékának megvalósítására adja magát . A szolga hall 
gat, és amit hallott, azt hirdeti.

Az ószövetségben többször látjuk, hogy Isten kétszeres vagy három
szoros hívására köv etkezik ez ember készséget kifejező válasza, és
utána jön az Isten tula jdonképpeni mondanivaló ja. "Ábrahám , Abra
hám! - Itt vagyok." "Jákob, Jákob! - Itt vagyok. " "Mózes, Mózes! 
Itt vagyok." "Sámuel, Sámuel, Sámuel! - Szól j , Uram, mert hallja a
te szolg ád." A hivatás, a prófétai küldetés valóságá t és élményét aligha
lehet hűségesebben elmondani, mint ezekkel a v égtelenűl egyszerű ki 
fejezésekkel. Isten először mintha messzír öl szölna: az embe r nem
ismeri fel. Aztán egyre közelebb jön ; végül , ahogy it t olvassuk: "Az Úr
egészen közel jött, és újra szólította ." Jákob bé te li álmában hasonlót
olvasunk: "Az Úr ott állt előtte és sz ölt." Az Úr jövésének ez a fokozó
dása, az ő közeledése arányban áll az ember észrevevő, befogadó kép es
ségének fokozatos kibontakozásával. A lén yeges, a döntő mozzan at
mindvégig az, hogy a transzcendens Isten ha talmasan betör ab ba a
térségbe, ahol az ember él, a történelembe, az egzisztenciá ba, és itt
van, jön, hogy királyi uralmát kiterjessze az emberre. Az embe ri sze
mély életterét egészen betölti Isten súlyossága, Isten dicsősége. Olyan
ez a jelenlét, mint egy kiáltás, mint a néven ne vezés , megszölít ás:
"Sámuel, Sámuel!" Mível a teret be töl ti az igazi Abszolútum, azért az
embernek ki kell vetkőznie sajátmagát ab szolutizá ló haj lamaiból, és a
készség, a várakozás, a fülelés üress éget (vagy inkább úgy mondhat
nánk: nyitot tságát > kell felvennie : "Itt vagyok, Uram"; "szólj, Uram,
mert szolgád figyel arra, amit mondasz; kész minden képességét be
vetni arra, hogy önmagát is meg a rábízott világot is a te akarat odhoz
idomítsa." Ez az Istennel folyó párbeszéd, ez a sz ölítás és készség a
hivatás döntő pillanata. Amikor ez megt ört ént. akkor Isten közli a
mondanivalóját, konkrét akaratát. - A fejezet vége azután még meg 
jegyzi, hogy Sámuel felnövekedett, vele volt az úr, és minden úgy tör
tént, ahogyan ő előre megmondta.

A történelemben kinyilvánuló isteni küldés a történelmet megelő 

zően eldöntött isteni kiválasztás konkrét valósággá válása, Isten m ér
hetetlen szeretetének egy csílláma. A küldetést nem lehet érdemmel
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megszerezni; Isten szu verén és teremtő kezdeményezéséből fakad. Olyan
értelemben ugyan párbeszéd Isten és az ember kö zött, hogy Is te n vár
ja és felt ételül szabja az em ber beleegyező válaszát ; de a válasz lehe
tőségét hivó szavával Ő maga te remti meg. Am íg Is ten nem szö lt, addig
az em ber homályban él. A prófétai, apostoli h iva tással vis zon t Isten
az embert bevonja abba az á ramlatba , amellyel Ő kinyilatkoztatj a ma
gát. Az Istennel való ta lálkozást nem az ember szabja meg, hanem az
is teni kezdeményezés, az Iste n akaratától val ó teljes függés ; de ez a
találkozás igazi embe ri történelem, he lyhez és időhöz kötve. Mindkét
eszm ét kifejezi itt a sze ntély, mint a történet színte re. A szenté ly
eszméjének azonban megvan az a veszélye, hogy Istent ko rl átozní.
mintegy fogv a ta rtani akar ja; ez a veszély abban a so k vallásra [el
lemző elgondolásban ér i el tetőpontj át , hogy Isten a sze ntélyben lakik,
a szentélyen kivül viszont nem érhető el. Az ószövetség is meg a ke
reszténység is ezze l szemben azt hangsúlyozza , hogy Is ten az egész
világmindenséget áthatja és egyben meg is haladj a, transzcendálja ;
a szentély arra szolgál, hogy ott Isten megjelenjék, az emberrel tal ál
kozzék, az emberi közösséggel kötött szövetségét ú jra meg újra dína
mikus aktualitássá tegye, nem pedig arra, ho gy ott jelenlété t meg
merevitse, megkövesitse.

Keresztény életünk össze függésében a kőtemplom is meg Krisztus
testének te mploma, az Eucharisz ti a is dinamikus, pozitiv ösztönzés;
arra sz ól, hogy ne megmerevedett emlékműként tiszte lj ük, hanem a t ör
ténelmünkbe, egzisztenciánkba betörő Isten igéjével és életközlés ével
való találkozás színhelye legyen, hogy dialógust , közösséget teremtsen
az ü dvözí t ő Istennel is meg embertársainkkal is , hogy szolgálatra,
apo sto lkodásra kötelezzen el. Ami pedig a keresztény ember prófétai
hivatását illeti: Isten hivása egyrészt az evangélium szövegében, a lí
turgikus igehirdetésben szöl h ozzánk, másrészt egyéni és közösségi
életünk konkrét köv etelményeiben. Ez a hívás akkor válik. tel jességgé,
amikor (Sámuel példá jára, Jézus első tanítványainak példá jára) sze
mélyes elfogadásunkkal ratifikáljuk.

Sánth a Máté

ISTEN ESZKÖZEI

Bárcsak lett volna az én uram annál a prá jé tá
nál, aki Szamariában van: biztosan meg gyógyf·
tot ta volna a poklosságtól. 2Kir 5,3

Amikor az Izrael földjéről való ,,kis leányt" a portyázó szirek ma
gukkal hurcolták. szüle í - akik aligha voltak Jób ritka fajtájából va
lók - bizonyára pörlekedtek az Úrral : miért engedte , hogy gyermeleü-
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