
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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ket elveszitsék, s ilyen halálnál rosszabb sorsra jusson. Senkisem sej
tette, a zsákmányoló katonák éppoly kevéssé, mínt a leányka maga,
micsoda messzetekintő szándékai vannak ezzel az eseménnyel a Gond
visel ésnek: egy "nagy és tekintélyes embert" aka r meggyógyítani re
ménytelen, szörnyű betegségéből, s így az igaz Isten hatalmát elismer
tetni a pogány birodalomban.

úgy látszik, Náámán hadvezér háza az akkori viszonyok között nem
lehetett rossz hely . A leányka amolyan komornaféle lett Náámán fele
sége mellett, s megjegyzésének hangja arra en ged köv etkeztetni, hogy
közvetlenül és bizalmasan társalgott úrnőj ével. Elképzelhetjük, milyen
lehetett ennek a háznak hangulata a halálra itélt családfő mellett. Nem
csoda, hogy a kis szolgáló őszintén megsajnálja asszonyát és urát. De
amit mond, nem több, mint egy naív sóhajtás. Nem tanács, még csak
nem is ajánlat. Hogy is gondolhatna komolyan arra, hogy az ő szavára
hallgatva a hadvezér elszánja magát egy ilyen hosszadalmas, fáradsá
gos és politikailag kényes útra! <Önkéntelenül eszébe jut az embernek
egy sokkal későbbi szamariai nő, akit előélete után igazán nem gondol
nánk misszionáriusi szerepre valónak, s aki ugyancsak egy "naiv" mon
dattal egész városának megtéritője lesz: "Jöjjetek, lássátok meg azt
az embert, aki míndazt rámolvasta, amit csak tettem. Talán ő a Mes
siás?" Jn 4,29) De hát a beteg ember még a szalmaszál után is kap. A
kiscseléd szava az asszonytól eljut urához, onnan a királyhoz. Mert
Náámán nem kerekedhetik föl csak úgy saját felelősségére, hogy el
menjen a zsidó prófétához, mint majd Jézus után mennek egyszeru.
szegény honfitársai. Amit ő tesz, az következményekkel jár. Szerencsére
királya nagyon szereti, s így hajlandó nemcsak elengedni, de még köz
benjárni is érdekében.

Csakhogy - gyakori eset - míre a leányka kijelentése megjárta az
összes instanciákat, kimaradt belőle a lényeg, őróla magáról pedig
egyszeruen megfeledkeztek. Pedig ha mégegyszer megkérdezné az út
nak induló hadvezér, sok fölösleges fáradságtól megkimélné magát : a
haszontalan látogatástól Izrael királyánál , a várakozástól (Jórám bi
zonyára húzza az időt, hogy ne kelljen elutasító feleletet adnia, s ezzel
magára vonnia koronás társa haragját - hiszen míg Elizeus meghallja
a király bánatát és elküldi a maga üzenetét, napoknak kellett eltelni ).
az újabb úttól a prófétához. De őt nem kérdezi senki, föltehetően egyál
talán nem is tud ura útjáról. A király levele pedig kinek is szólhatna
másnak, mint a szomszéd királynak! Ahol a földi hatalom, ott van nyil
ván a csodatevő erő is. "Hozzád küldöttem szolgámat, hogy meggyó
gyítsd poklosságából." A cselédke betöltötte szerepét, akárcsak Berna
dette a lourdesi barlangnál. Elindltott egy folyamatot - és eltünik.

Mikor aztán a főember sok kerülő után végre megérkezik a prófé
tához és reménykedve várja. hogy ráteszi kezét és meggyógyítja, akkor
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éri csak az igazi meglepetés. Elizeus kiüzen: fürödjék meg hétszer a
Jordánban, és megtisztul. Egy pillanatig úgy látszik, minden hiába
volt. A csalódott ember felháborodása akkora, hogy azonnal hátat akar
forditani az országnak. Nem így képzelte - és örök-emberi módon
nem képes fölismerni a közeledő jót másképp, csak ahogy remélte,
ahogy lefestette magának. Ráadásul a próféta megalázta, hiszen szöba
sem állt vele, az ország első tisztviselőjével, s megsértette hazafias ér
zelmeit: nem jobbak-e Damaszkusz folyói a Jordánnál? (E l kell ismer
nünk: Náámán nem ok nélkül morgol ödík, hiszen az Abána és a Fárfár
csakugyan szép, tisztavizü folyó, a Jordán vize pedig zavaros.)

A történetnek ezen a pontján lépnek közbe újból a szolgák. Isten
nek megint efféle együgyű emberekre van szüksége, hogy visszaterelje
a helyes útra, amit a "nagyok" elrontottak. Náámán egyetlen megmen
tője, hogy emberséges úr lehetett, akit szolgái szerettek (itt is atyjuk
nak sz ölítj ák), és mertek szólni hozzá. Egyszeru okoskodásuk abban
áll: ha valami nagy dolgot mondott volna a próféta, azt is meg kel
lene tennie gyógyulása érdekében, hát akkor ezt a csekélységet miért
ne? Az érvelés olyan átlátszóan tiszta, hogy lehetetlen józan ésszel elu
tasítani. Náámán lecsillapul, enged, megfürdik és megtisztul.

Most már végre megérti az egésznek az értelmét. Az az Isten, aki
ilyen nevetségesen alkalmatlan eszközökkel: cselédek szavával, egy sá
rosvizű folyó hullámaival ilyen eredményt hoz létre, csak az igaz Isten
lehet, a mindenek fölötti Úr. Visszatér a prófétához, hogy elmondja
nagy vallomását: "Immár tudom, hogy nincs másutt Isten az egész
földön, hanem csak Izraelben." Elizeus, aki - nyilván az Úr parancsá
ra - nem avatkozott közvetlenül a gyógyulás művébe, természetesen
nem fogadja el a felkínál t ajándékot sem. Egyszeru közvetítő akar
maradni, és semmi más. Abba a kicsit furcsa módba sem szél bele,
ahogyan a hadvezér az igaz Isten tiszteletét ezután meg fogja valöst
tani életében: Izrael földjéből visz magával, azon mutat be áldozatot
otthon is, de azt nézze el neki az úr, ha királyát elkísér i a bálvány
templomba és ott leborul vele a bálványok előtt ...

Még egy utojátéka van a történetnek. Megjelenik még egy szolga:
a jók, az önzetlenek után, akik tudtukon kívül Isten szándékait kép
viselték, a gonosz, a kapzsi. Pedig hozzá illenék ez legkevésbé, hiszen
a próféta szolgája. De Isten nem személyválogató, és az ember szabad.
A házasságtörő Dávid a Messiás ősatyja lesz, Jézus mellett viszont ott
az áruló Júdás. A nevét is tudjuk ennek a hitványnak: Giezinek hívják.
(A jó többnyire csendes és névtelen - a rosszról mindmáig többet
szoktunk tudní.) Utánaered a boldogan hazafelé tartó Náámánnak, és
ura nevében megzsarolja. Büntetése szörnyű: Náámán betegségét kapja
meg. Nem aránytalan-e ez néhány ezres árú ezüstért és két váltás ruhá
ért? Igaz, Elizeus robbanékony dühe következményeinek nem egy pél-
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dáját látjuk az írásban. De it t az elvről van szö: a szolgálat tisztaságá
ról. Isten emberének megvesztegethetetlenségéről. Giezi megérdemli
sorsát .

Ho gy örülhete tt a kis izraelita lány, mikor ura gyógyultan hazaért!
Hogy er ösítgette: "Ugye megmondtam!" Jólesik elgondolni, hogy ta
lán ekkor mégis csak felfigyeltek rá, akinek az egészet köszönhették.
Megjutalmazták, talán haza is bocsátották. De m índez csak találgatás .
A Bibliában egy szö sincs róla. Isten könyve nem sokat beszél azokról,
akik művének eszközei voltak. Azért tudunk olyan keveset az aposto
lokról vagy a prófétákról. Azért nem maradt ránk Jézus nevelőatyjá

nak, ennek a csodálatos készségű férfiúnak egyetlen szava sem. Azért
nem találunk az írásokban szinte semmit arról az Aszonyról , ak i mín
den időkben egyedül volt egészen makulátlan , egésze n tö kéletes esz.
köze Isten akaratá nak. Mert nem Isten eszközei a fontosak, hanem
Isten nagy tettei.

Romano Guardini

AZ EMBERSZíV SÖTÉTJE
136(37 ). zsoltár

A százötven zsoltár k özött van néhány, amely a keresztény olvas ó
nak nehézségeket okoz, sőt mintha tiltakozásra hívná ki . Idetartoznak
míndenekelőtt azok, amelyeket bosszú- és átokzsoltároknak neveznek.
Ezek egyikét. a 136. zsoltárt akarjuk most végíggondolni, úgy hogy köz
ben nem téliink ki a nehézségek elől, amelyeket a keresztény érzület
számára jelent. Látni fogjuk, hogy nekünk is fontos ez a zsoltár.

A babiloni folyópartokon
il ltünk és sirtunk hangosan,
am i kor rád emlékeztünk, Sion.

Kell6s kö zepén, nyárfaligetekbe n
f elfüggesztettük lant jaink.

Me r t ra btartóink énekszó t akartak,
víg éneke t, kik ócsár oltak:
"Zengj étek nekünk Sion dalaitf "

H ogy énekel j ük dalai t az Úrnak
i tt messze idegenben?

Ha etteteitetek . Ó Jeruzsálem ,
száradjon el a jobbkezem!

lnyemhez tapadjon a nyelvem,
terád ha nem emlékezem !
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