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Mind elférünk 

„Van hely itt, nálam, állj a kőszik-
lára!” (2Mózes 33,21) – ez az igevers számomra az Ószövetség 
egyik legbensőségesebb, legfelszabadítóbb mondata. Ugyanak-
kor provokál is, hiszen kimozdít bennünket az Istennel kapcso-
latos komfortos dogmatikai sémáink világából, és új utak felé in-
dít el, ahol még izgalmas felfedezések várnak ránk.

Van hely itt nálam, mellettem: állj a kősziklára! Ez a hívás éri 
el Mózest, aki az aranyborjú-eset után meglehetősen elbizony-
talanodva, összezavarodva Isten dicsőségének látásában akar 
megnyugvást találni. Ez a vágya nagyon emberi és teljesen ért-
hető: ki ne akarna egy erős istenképbe belekapaszkodni, és így 
biztonságra lelni? Ki ne szeretne ott lenni, egészen benne lenni a 
Szentség valóságában – ha csak töredék-pillanatokra is?

Ám Mózes egészen mást kap, mint amit elképzel és kíván 
magának. Mást és Többet. Nem egy látványt, egy villanást Isten 
dicsőségéből, hanem otthonosságot, bensőségességet. Ez az aján-
dékba kapott Jelenlét nem félelmetes; sokkal inkább emberközeli 
és ismerős…

Van itt hely mellettem! – szól Isten. És helyet szorít maga mel-
lett hű szolgájának. Kicsit összébb húzza áradó Valóságát; azt az 
erőt, amellyel kiárad a világba, és helyet ad maga mellett teremt-
ményének, Mózesnek.

A zsidóság misztikus tradíciójában Istennek ezt az összehú-
zódását úgy nevezik: „cim-cum”. Az Örökkévaló önkorlátozása 
teszi lehetővé, hogy a teremtés aktusában a teremtmények elfog-
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lalhassák helyüket a világban. Ezt a gondolatot a keresztény te-
ológia is jól ismeri.

Isten a kősziklán helyet szorít Mózesnek. Milyen izgalmas, 
provokáló ez a kép! Isten számol az emberrel, velünk ott, a szik-
lán. Nincs kifogása az ellen, hogy Jelenlétének valóságában ré-
szesüljünk.

*

Gyermekkoromban, éveken át nagyon zavart a „szent” szó. Nem 
értettem, mit jelent. Félelmetes volt, fenyegető, rideg. Mígnem 
egyszer egy idős lelkész így oldotta föl bennem az idegenkedés 
érzését: tudod, szent az, ami Istenhez tartozik. Pont. Hát tényleg 
csak ennyi az egész? Igen, így már világos. 

Tehát nem erkölcsi tökéletesség, kimagasló spirituális telje-
sítmény vagy a szakrális elkülönítettség megközelíthetetlensége. 
Egyszerűen ennyi: szent az, aki ott van Isten mellett! Talán éppen 
azon a kősziklán. (Milyen érdekes, hogy a zsoltárok szerzői Is-
tent magát is hányszor nevezik kőszálnak, kősziklának!)

Mózes hallja a hívást: van hely itt, nálam, állj a kősziklára! Vá-
gya egészen másképp teljesül. Odaállhat Isten mellé! Érezheti Őt, 
ott tudhatja maga mellett – és ezzel lényegében szentté válik…

Magunk mellett tudni Őt, aki minden erő, hatalom s a teljes 
Lét forrása: ez a legszédítőbb, legmegrendítőbb emberi tapaszta-
lat. Az Ószövetségnek van erre egy gyönyörű szava: Immánuél 
– velünk az Isten! Számunkra Jézus Krisztus nevével is össze-
kapcsolódik ez a szó.

A mindenség Ura helyet ad maga mellett nekünk. Ott állunk 
a sziklán – és összetartozunk. Nagyon-nagyon sokan állhatunk 
ott, Isten mellett, egymás mellett. 

*

Van egy izgalmas közösségi játék, amely a jól ismert bújócska 
egyik változata. A neve szardínia. Itt nem egy valaki a hunyó, 
akinek azután az a feladata, hogy minden elbújt társát megke-
resse. Pont az ellenkezőjéről van szó. Egy valakinek kell csak el-
bújnia, és mindenki más őt keresi a játék során. Amikor az elrej-
tőzött illetőt valaki megtalálja, csöndben odabújik mellé. Ahogy 
telik az idő, egyre többen szoronganak egymás mellett, akár a 
szardíniák a konzervdobozban. Az utoljára maradt keresőnek 
már egészen könnyű dolga van, hiszen a csoport kuncogása, a 
fészkelődés neszei elárulják számára a rejtekhelyet.

Egészen hasonlónak képzelem a sziklán állásunkat is ott, Is-
ten közelében. Ennek a kősziklán álló közösségnek az öröméből, 
felszabadultságából, hitéből és egymás felé fordulásából születik 
az Egyház kibontakozó Egysége és gazdagodása. Az Ő Jelenlé-
tének csodáját és ajándékát azok neszezése, kuncogása árulja el 
a keresőknek, akik már ott „szoronganak” a közelében, akik már 
odasimultak Isten szeretetéhez.
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