
Az Újszövetség szerint Isten Jézus Krisztusban választ ad az embernek és "élő vizet" (Jn 4,10)
a szomjazónak. Jézus az alkalom szülte helyzetekben mindig úgy fordult az emberek felé, hogy
kérdéseivel megkísérelte kivezetni azokat, akik múltat dédelgető szokások foglyai voltak, felele
teivel pedig megpróbálta meggyökereztetni azokat, akik a jövőbeli ígéretek vagy fenyegetések vi
lágába menekültek. Lazította az önbizonyosság talaját, az elbizonytalanodásét viszont megkö
tötte, hogy Isten benne hangzó szava enyhülést adjon a szomjazóknak, kereszthalála pedig vá
laszt a leggyötrőbb emberi kérdésekre. A szenvedéstörténetben hangzott el Jézusról: .Íme az em
ber l" (Jn 19,5). Nézzétek az embert a maga elhagyatottságának valóságában. Ilyen az ember, aki
Istentől s embertől magára marad. Ugyanakkor a keresztfán kinyilvánult benne: "Íme az Isten".
Nézzétek az Istent a maga végtelen szeretetének valóságában. Ilyen az Isten, aki odaadja magát,
hogy az elhagyatottnak Atyja, a kudarcot vallottnak megszabadítója legyen.

A kereszténység a megfeszített Jézust állítja a kérdező és megkérdezett ember elé tükörként,
melyben egyidőben pillanthatja meg Istent és önmagát. Az ember nyomorúságában lsten szere
tetét, s Isten szeretetében az ember elfogadott nyomorúságát. Vagy amint Pascal mondja: .Isten
ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevélységet szűl. Nyomorúságunk ismerete Is
tené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egy
aránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat." Megtaláljuk benne magunkat illúziók
nélkül: sebeiben a mi sebeinket, kinjaiban a mi kínjainkat, keresztútjában a mi életutunkat. És
megleljük benne Istent rezignáció nélkül, aki szeretetével elfogadja szégyenünket, aggodalmun
kat és önvádló szivünket.

Feleletet kereső kérdésünk nem "vízre rajzol vagy szálló porba ír", mert Krisztus feltámadt.
Olyan életre, amely végtelenül nagyobb, mint az, amelyet a kereszten elveszített. Bár testben el
különül tőlünk, de közeledhetünk feléje és kérhetünk tőle. .,Az a víz, melyet én adok, örök életre
szökő vízforrás lesz benne" (Jn 4,14).

SULYOK ELEMÉR

Triptichon
I.

Élők után csak rókanyom
Fák körtánea a hóban
S lovak az ének szobrai
Már éppen elfutóban

II.

Fürösztjük füstben arcunkat
A szeretetből ennyi
E föld lakatlan jó-anyám
Előttünk senki semmi

III.

Szorltjuk mégis botunkat
Az angyal földre szállt
S mezitlen kerget pallosa
A karámok iránt
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