Találkozásaink a Szentírással
BARSI BALÁZS

"Ha ismernéd Isten ajándékát ... "

On 4,10)

Jézus "odaért Szamaria egyik városához, Szíkárhoz, ez annak a földnek a
közelében volt, amelyetjákobfiának,józsefnek adott. Ott voltjákob kútja,jézus
elfáradt az úton, azért leült a kútnál. A hatodik óra feléjárt az idő. " On 4, 5-6)
Az ember szomjas. A pátriárkák szüntelen kutat keresnek Kút köré telepednek A
Paradicsom bővizű forrásait keresik. Szomjúságunk valóságos és a víz is valóságos.
Szeretet- és életszomjúságunk is valóságos, tehát valóságos Isten is, aki maga a szeretet és
az élet ősforrása.
Az igazi lelkiélet (vagyis teljes emberi élet a Szentlélek hatására) kezdete egy
kielégíthetetlennek tűnő életszomjúság. Ezt a szomjúságot a Szentlélek kelti szívünkben.
Ennek az élet- és szeretetvágynak a méretei túlhaladják emberi méreteinket. A lelkiélet
nem elfojtása ösztöneinknek, de nem is szublimálása, hanem a legalapvetőbb ösztönbe, az
istenösztönbe való besodródása és fellángolása. A létfenntartás ösztönének és a nemi
ösztönnek romlatlan gyökerei egy még "vadabb" erősségű ösztönbe nyúlnak, az istenösztönbe. Az igazi ösztönelfojtás nem a nemi ösztön korIátokba való terelése és odaadása
szüzességben - házasságban. Ez egyszeruen és alapvetően kultúra. Az igazi elfojtás, amely
az embert őrületbekergeti, az istenösztön elfojtása. Sajnos éVtizedeken át sok fiatal rá sem
kérdezhetett a benne mozgó ösösztönre, Olyan válaszokat kapott, hogy Isten egyáltalán
nem is létezik; hogy Isten utáni vágya tulajdonképpen önámítás. De mindenféle ideológiaihatalmi elfojtás ellenére az ember szomjazik az élő Istenre, mint ahogy a zsoltáros énekli:
"Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Terád szomjas a lelkem, testem utánad
eped, mint a puszta kiaszott földje" (Zsolt 62,2). Az ember ezért mindaddig kereste a
forrást, míg egyszer csak rá nem talált az élő vizek Forrására, Jézusra, aki a kút káváján ült.
És most, hogy rátalált, addig jár ehhez az Isteni Forráshoz (Szentségek világa), amíg a
halálon túl el nem jut az élet vizének folyójához, amely kristálytisztán fakad az Isten és a
Bárány trónjából Oel 22, I).
Az igazi lelikélet kezdete tehát a Szentlélek keltette őrjítő nagy életszomjúság.
nA hatodik óra felé járt az idő." Vagyisdél felé. Nem közörnbös ez az időmegjelölés sem.
A hajnal és az este spirituális idő, a nagy keleti vallások ideje. A forró nyár perzselő dele
( életünk dele) materialista. Csak tűző nap van, meg izzadság, meg por. A teremtés valóban
ólnál is szűkösebb lesz. És van testi szomjúság; vad szomjúság, de már megalkuszunk
magunkban a kutakat és forrásokat illetően.
A hajnal és az este egy kicsit panteista (minden egy) és gnosztikus (a beavatottak
üdvözítő tudása és megsejtései kísértenek). A lángoló vörös dél kegyetlenül és durván
minden lelkiség, spiritualitás tagadása: az ember piheg a fáradtságtól és a szomjúságtól,
mint egy állat.
És mégis itt, a déli nap alatt látogatta meg az igaz Isten Ábrahámot, Jézus a szamarai
asszonyt, mert az élő, igaz Isten a valós emberrel akar találkozni, szomjúságának,
életvágyának lihegő valóságában.
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Vágy nélkül nincs életszentség. Nem az életszentségre való vágyakozásról van szö,
hanem az élő Istent megkívánó vágyakoZásról. Az igazi szentség kezdete, forrása, a
kegyelem első igazi megmozdulása (illetve első együttmozdulás a kegyelemmel) vagy
maga az isteni kegyelem a végtelen személyes szeretetre való szomjazás.
Itt, a forrásnál beteg sok magyar fiatal. Van, aki igazában nem is szomjas. Hogyan
lehetséges ez? Úgy, hogy párnák között nevelt, naponta fürdetett és fésült selyemoroszlánná silányították. Kényelemben elcsenevészedett az élete. Saját belső méreteit
nem volt módjában megtapasztalni.
Van, aki szomjúságában beteg. Istenszomjúságát pótlékokkal itatták, vagymegpróbálták
azt elfojtani.
Van, akiben egészségesen feltör az istenszomjúság. Ók a jövő hordozói. Csak az az
igazán ember, aki szomjas, akinek egyre nagyobb az Isten utáni szomjúsága, aki ezt be is
vallja magának, aki ezzel a szomjúsággal megtanul együttélni, aki nem silány pótlékokkal
akarja csillapítani.
Milyen szerenesés az, aki éppen oda megy vizet meríteni, ahol a Forrás ül fáradtan a kút
káváján.
Jézus beszédbe elegyedett a szamariai asszonnyal. A külső világból a belsöbe igyekszik
őt vezetni, a belsőből a bensőségesbe (a személyesbe) és onnét a fönségesbe (a
transzcendensbe, az isteni világba.)

I, A külső világból a bels(')be
"Adj innom! . . . A szamariai asszony így válaszolt: Hogyan? Zsidó létedre t6lem,
szamariai asszonytól kérsz inni?" On 4,7-9)
Jézus is szomjas, Ilsten emberré lett. Betlehemben felsír a szomjúságtól és az éhségtől. A
Sátán azzal kísérti, hogy fensőbbrendű hatalmát latba vetve elégítse ki szomjúságát a
legalacsonyabb szinten. Jézus a pusztában átéli az Isten itánti szomjúságot. Nemcsak
kenyérre éhezik és nemcsak földi vízre szomjazik. Van éhség és szomjúság, mely a
birtoklás világába tartozik, oda, ahol az egyik élőlény a másik testét építi testébe. Van
azonban szomjúság, amely a létezés tiszta világába tartozik: a személy, az "én" szomjúsága
arra a személyre, arra a "Te"-re, akinek a képére teremtetett. Az Istenember éhségeszomjúsága ennél még többet mond: Benne nemcsak a teremtmény szomjazik a
Teremtőre. Jézus emberségével nemcsak az embemek Istenhez való viszonyulását tárja
fel, hanem "a láthatatlan Isten képmása" (Kol 1, 15), vagyis Istenre szomjazása
kinyilvánítja Isten szentháromságos belső életét is. Isten belső élete tisztán személyes élet,
vagyis végtelen egymásban-levés. Az Atya nem lenne Atya a Fiú nélkül, mint ahogyan a Fiú
sem lenne Fiú Atya nélkül. És mindketten a Szentlelket lehetik.
Jézus ezt az Atyára való szomjazást hozta a világba. Az Ó legvégső szomjúsága a szeretet
tiszta szomjúsága.
Bennünk a létezés és a birtoklás együtt van. Az Istenemberben is, de Ó annyira bízott
Atyjában, hogy mert szomjan halni, Jézus Istenbe halt bele.
Most, hogyJézus inni kér, az asszony fölényben érzi magát. Mindig is a testi szomjúságot
szolgálta. Hallotta, hogy vitatkoznak a férfiak vallási kérdésekről, de aztán megszomjaztak
és neki kellett kiszolgálni őket. Ó, a szamariai asszony ezt a szomjúságot ismeri. Ez a
szomjúság valóságos, mint ez a kút is.
"Te zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól kérsz inni?" Szavaiból magabiztosság árad,
talán enyhe irónia is, mintha mondaná: No, nézd csak, ha szomjasak vagyunk, mindjárt nem
számít a vallási ellentét! Tehát nem a vallásé az utolsó szó? Itt az asszony erős, magabiztos,
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sérthetetlen, vadóc, mint a puszták és ha nem is ideológiailag, de gyakorlatban
materialista. Úgy látszik, nem minden "lelki" vágy csak az anyag játszi tükröződése
(délibáb), kivetítés. Szavaiból egy egész világ tárul fel: a közvetlen szükségletek világa,
amely nélkül nincs élet a földön. A víz víz, a kenyér kenyér és a vér követelése követelés.
Ezt szolgálta eddig. Ez volt minden hatalma és nem találkozott soha senkivel, aki annyit
imádkozott volna, hogy elfelejtett volna anni és inni.
Ez az asszony egy hatalmas nagy embercsoportot testesít meg.
Nem az a baj, hogy észreveszik a közvetlen szükségletek ősi, mindenkit térdre
kényszerítőhatalmát. Még az sem lenne tragikus, hogyha ideig-óráig azt vallanák: csak ez
van és nincs más. A tévedés az, hogy szembeállítják a testi szükségletek világát a szellemilelki ( szentlelkes) szükségletekkel és gúnyolódva nézik, mint győz állítólag mindig a test.
Hogy lehet az, hogy a pap is eszik és iszik, vagynetán rnérges és egy tévedésre azt mondja:
"hülyeség?" Hogyan lehetséges, hogy a szüzességben élő nővér szívében megjelenik
valami a szerelemhez hasonló érzés, vagy egyáltalán jámbor, imádkozó háZasok együtt is
hálnák.
Ez az embercsoport úgy vélí, hogy a magasabb rendű lelki értékek alá vannak vetve a
közvetlen szükségleteknek A látszat nagyon erős, mert alapnak tűnik, hiszen ha nem iszik
a próféta, akkor szomjan hal és mi lesz szép beszédeivel?
Jézus negyvennapos böjttel kezdte működését,és már akkor szembeszállt ezzel a sokak
által és a kísértő által is elfogadott szembeállítással, hogy csak testi kenyérrel és itallal él az
ember.
Ez az asszony öt férfit szolgált ki, mint ahogyan be is vallja. A vödör nála volt.
Szomorkásan tudomásul vette, hogy mindenkit a közvetlen vágyak UraInak, amelyekbe be
van zárva az egész világ. Ezért ő megmarad a külső világban. Jézus azonban befelé hívja,
amikor így szöl hozzá: "Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, ki mondja neked: Adj
innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked."
Jézus nem megy bele a vitába külső szinten. Ott engedi érvényesülni az asszonyt. Inkább
befelé hívja: ha ismernéd .... , ha tudnád! Van vödröd. Jó. Thdnál adni vizet a szomjazónak,
de nem adsz, hanem vitába szállsz vele. Te azonban nem ismersz, nem tudsz valami
lényegeset.
Az ismeret és a tudás is valóság, nemcsak a kút és a vödör. Van olyan ajándéka Istennek,
amit nem ismersz. Engem se ismersz. Csak úgy általában egy előre kész kategóriába
sorolsz: zsidó férfi.
Valóban nem vársz már csodákra, vagyis Isten ismeretlen ajándékára, amely nem e
világból való, amelyetnem ehet előállítani? Tényleg soha nem jelenik meg már álmaidban
egy kert, a régi szülöí háZ? Valóban soha nem álmodsz már arról, hogy boldog szeretnél
lenni?
Sajnos rossz felnőtt lettél: eltemetett, lecementezett vágyaid vannak és általános
kategóriákba sorolod a világot. Engem is. csak az általános fogalmak szintjén mozogsz már
(szinte nőiességedet feladva), mert az egyedi, a soha nem-volt valóság fölvérezhetné
benső világodat, ahol annyi a rosszul forradt seb.
Neked, látom, van vödröd. Te iszol, eszel és férfiakkal élsz, de egyet nem állíthatsz
magadról, hogy semmi sem hiányzik. Én tudom, hogy most szomjazom, mert megizzadtam
és víz kell a testemnek, de te azt sem tudod, mi hiányzik neked. Nem ismersz Valakit és
boldogtalan vagy. Lépj be a belső világodba: ismerd el bátran, hogy kívánsz még valamit az
életben, vagyis, hogy szomjas vagy. Nyomorultul, vadul szomjas és ezt a te szomjúságodat
nem oltja kútból jövő víz, sem a férfi indulata.
Jézus nem gúnyolódik, csak szelíden megállapítja: te vagyigazán a szomjas, mert azt sem
tudod, hogy mire vagykire szomjazol, és ez a szomjúság tart fogságban téged. Azért vagy
vad, gunyoros és talán frivol, mert te magad is jól tudod, hogy a lelki, a belső szomjúság
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valóságos szomjúság, és ugyanúgyvalóságos létezöre utal, mint a testi szomjúság a vízre, de
te nem ismered ezt a valóságot, amit én "Isten ajándékának" nevezek, és engem se ismersz.
Ha ismemél, te kémél tőlem élő vizet!
Az asszony egy pillanatra magába vonul. Ezt onnét tudjuk, hogy változtat hangnernén.
Kérdése megszeppent csodálkozó lesz. Nincs benne gúny, a keménység eltúnt, de mégse
marad belül, kijön. Elviselhetetlen belül maradni ezzel a szomjúsággal. Hangján is érezzük,
hoW saját belső világában járt, de kérdése már a külvilágra vonatkozik.
Ugy kapaszkodik bele ebbe a kérdésbe, mintha a kút kávájába kapaszkodna, hogy befelé
(saját bensejének mélységei) be ne sodr6djék, hogy kint maradhasson a kiábrándító, de
mégis kielégíthető szükségletek világában.
"Uram, szölt az asszony, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan veszed az élő
vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő
maga is ivott, meg fiai is állatai is?"
"Uram, szölt az asszony ..." Az előbb még így szólt: "Hogyan te zsidó ..." Most:
"Uram."
Az asszony szinte remeg, mert belső szomjúságának forrását felszakították benne. Ezt a
szomjúságot, ezt a lázat már évek óta nem érezte. Fél tőle. Thdja, hogy erre nincs víz a
kútban (a földi kutakban). Szinte könyörög: ugye erről a külső testi vízről és erről a
vödörről beszélsz? Ugye csak a testi szomjúságról van szó, nem arról a szédülésről. amely
most elfogott?
Jákob neve itt mentööv; Egyszeruen azt jelenti: vallás. A vallás pedig annyi vitás kérdést
tartalmaz. Néha a vallási vitás kérdés csak arra jó, hogy betemesse a szív Isten utáni
vágyakozásait.
Ha egy ferences öregdiáknak már csak vallási kérdései vannak Isten szerelmes imádása
helyett, ez azt jelenti, elsenyvesztette a szívét, vagy jégszekrénybe tette.
Most lelepleződtél,asszony! Objektív akartál lenni, s íme feltártad lelkedet. Bevallottad,
hogy ahhoz, hogy valaki az ember ismeretlen, belső életszomjúságát kielégítse, nagyobbnak kell lennie minden pátriárkánál és prófétánál. Kár volt ezt a nevet említened: Jákob,
mert a pátriárkák magukban hordozták az Isten által bensejükben keltett szomjúságot. Az
ő életük és szentségük ebben áll: elfogadni a legnagyobb szomjúságot és várni Isten
ajándékait. Örök halmok voltak ők isteni kívánságok felhőibe burkolva. Kegyetlenül
kemény lelkiség a jövő, a távli ígéretek reményébőlélni. Sok hívő akkor is azt a megoldást
választotta, hogy elfelejtette a pátriárkák szomjúságát (az örök halmok kívánságát).
A pátriárkák végtelen szomjúságot keltettek Izrael szívében, de az élő vizek forrását
Istentől várták. Óriások ők, nyomukba lépni lehetetlen. Csak Isten maga, aki nagyobb
náluk, tudná kielégíteni az általuk keltett szomjúságot.
Jézus most megvallja, hogy ő képes megadni azt, amitJákob képtelen volt: "Mindaz, aki e
vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, nem
szomjazik meg soha többé! Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellö vízforrás lesz
benne" On 4,13-14).
Most, hogy Jákobot említetted, említetted Istent is, akit Jákob keresett. Térj vissza
magadba! Ne tagadd le azt a mélyebb szomjúságot, amelytől megijedtél, és hangod
megszelídült. Én ezt az Istenre való szomjazást azzal elégítem ki, hogy rákapcsollak a
Forrásra, Isten életére. Isten magasságaiból fog szívedbe lezuhogni az élet, és onnét
ugyancsak Istenig szökell, Az "örök élet" maga Isten. Ha Istenig szökell a víz, akkor Wle is
zuhog alá. A sátoros ünnep utolsó napján Jézus azért hirdette hangosan: "Aki szomjazik
jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, annak szívébőlaz Írás szava szerint élő víz forrásai
fakadnak" On 7, 37-38). "Ezt a Lélekről mondotta - jegyzi meg az evangelista -,
amelyben a benne hívőknekkell részesülniök. A Lélek ugyanis még nem jött el, mertjézus
még nem dicsőült meg" On 7, 39). János evangéliumában a megdicsőülés órája azonos a
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kereszthalál órájával, amikor a beteljesedést a "Szomjazom" felkiáltás, a Lélek átadása és az
átdöfött oldalból (az új templomból) bőven áradó víz jelzi On 19, 28.30.39).
Az asszony nem akart belépni saját belső világába. Túlságosan is félt. Ezért most Jézus
egyszerre a bensőségesbe. a nagyon személyesbe vonzza. oda, ahol csakaz ő egyéni sorsa
létezik, ahol a legszemélyesebben folyik az a csata, amelyet az élet vív a halállal bennünk.
Jézus eddig egy egyetemes benső tapasztalatra akarta rávezetni ezt az asszonyt. Az
asszony önmagába pillantva felfedezte ezt a tapasztalatot, de megijedt. Most Jézus áttöri a
falakat. Még beljebb hívja. Az pedig mivel nő, és érzékeny, itt nem tud ellenállni. Az
egyetemes emberi szomjúság sajátos, egyedi, nagyon személyes történetére, az asszony
történetére mutat Jézus, amikor így szól: "Menj hívd a férjedet és jöjj ide!" On 4, 16)

II. A benső világból a személyesbe
"Nincs férjem, felelte az asszony. Jól mondtad: Nincs férjem. Ötférjed volt, s akid
most van, az sem férjed. Ezt helyesen mondtad" On 4, 17-18).
Jézus merészen a legszemélyesebb, a legfájóbb sebét érinti az asszonynak. Mintha
mondaná: te az emberi szeretet drámáját éled. Olyan szeretetre vágytál, amely az első,
tiszta szerelemben ragyog fel, de összekeverted a ragyogást a képpel, amelyfelragyogott. A
tiszta szerelem istenélmény, mert csupa személyesség. Benne igazából az ingyenesség, az
örökkévalóság és a szemlélődés az istenélmény.
Szegény asszony! Talán vissza is éltek azzal, hogy te "naiv" maradtál: ingyenességre,
örökkévalóságra és szemlélődésre vágytál. Mint ma is az ártatlan fiatalság körül, körülötted
is összefogott a világ, hogy elrongáljon hogy megtanítsák veled: ezzel a vággyal le kell
számolni! Az anyag villámlott egy hatalmasat, de csak az anyag. Csupán a párzás vonagló
gyönyöréhez járuló délibáb, visszatükröződés az a káprázat, amit láttál.
Azóta neked nem lehetett férjed, csak férfi, akivel élsz. Most elismerted, hogy életed
megoldatlan: tűz éget, szomjazol, és hiába van vödröd és kutad. Ilyen nyomorultul kell
élőhalottként élned..
Hányan élnek így! Lezilllve saját megaJkuvásaikhoz, pedig Isten az embert vágyaival
méri, Nem az a reménytelen állapot, ha vétkeZünk, hanem az, ha lezüllünk búneinkhez és
letagadjuk Isten utáni szentség-vágyunkat!
Élni annyi, mint vágyakozni a szeretetre! Jézus most az asszony legszemélyesebb
szomjúságát szakította fel. Ezért az asszony még egy utolsó, szinte elkeseredett kísérletet
tesz, hogy .kínt" maradhasson.
"Uram - ismerte be az asszony -, látom próféta vagy. Atyáink ezen a helyen imádták az
Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt" On 4,
19-20).
Az úgynevezett vallási kérdés gyakran az Isten-szomjúság tagadása, menekülés az
újjászületés elől (lásd Níkodémusjnö). Vallási problémák léteznek a különbözö egyházak
között, Letagadásuk hazugság lenne, álökumenizmus. Egy zsidó nem térhet át a
szamaritánus hitre. Jézus ezt soha nem tanácsolta volna egyetlen kortársának sem, de
elfogadta volna-e azt, hogy egy szamaritánus zsidóvá legyen? Ó nem ezzel törődött. A
"metanoeite" (térjetek meg) nem arra szólít fel, hogy egyik vallásból a másikba (nem
áttérést jelent) térjünk, hanem hogy egész lényünkkel forduljunk oda az élő Istenhez.
A kultuszhelyről folyó vita nem lényegtelen, de a megtéréshez képest másodlagos. Ez a
másodlagos jelleg abból is látható, hogy nem lesz így örökké.
"Hidd el nekem, asszony, eljön az óra, amikor sem ezen a helyen, sem Jeruzsálemben
nem fogják imádni az Atyát. Ti ismeretlent imádtok, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az
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üdvösség a zsidóktól való" On 4, 21-22). Az eljövendő világ fényében látunk csak
helyesen. Ez a világ elmúlik: a vallási formáival együtt. Természetesen van különbség zsidó
és szamaritánus között: mi ismerjük Istent - mondja Jézus - és így imádjuk őt, ti az
Ismeretlent imádjátok. Végül is csak az imádás marad meg, mert az személyes kapcsolat.
Az imádásnak pedig a végső helye a Testté lett Ige, aki itt van. Ő az új és végső templom,
nem is templom, hanem maga Isten.
"Eljön az óra, sót már itt is van, amikor az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az
Atyát. Az Atya ilyen imádókat keres. Lélek az Isten, akik imádják, lélekben és igazságban
kell imádniuk" On 4,23-24).
Itt az óra, a legmélyebb szomjúság oltásának, nem tagadásának: órája. A templomok
korszakának: vége. Még áll a templom. Jézus meg is siratja, de alapjaiban nincs többé
értelme.Jézus nem szavaival, létével kezdi ki a templomot. Nem kell többé ősi értelemben
vett hely és idő, amikor Isten-szomjúságod ritmusosan kielégül, hiszen benned lesz a
Forrás, a Lélek
III. A személyesból a fönségesbe (transzcendens, isteni világba)

"Az asszony így szólt: 'Iudom, hogy eljön a Messiás, vagyis a Fölkent. Mikor eljön,
tudtunkra ad majd mindent. Jézus erre kijelennteUe: Én vagyok, aki veled
beszélek" On 4,25-26).
"Mikor eljön" ... vagyis az idők végén. A mi életünk nem a Végidők világosságában fürdik
- gondolja az asszony. Most csodák nincsenek - akkor majd lehetnek Most nem sokat
tudunk, akkor majd mindent. A "most" és az "akkor" között levő idő jelenti a mi drámánkat,
akik a "most"-ban élünk Anélkül fogunk meghalni, hogy életünk végső értelme
felragyogna. Jó lesz azoknak ... akik akkor élnek majd, amikor .... Ez már bevallott
vágyakozás. Addig nem ihatunk a Forrásból. Addig csak:szomjúság van.
"Én vagyok az, aki veled beszélek"
A kút káváján ül a Forrás. A .rnost" és az "akkor" találkozott, mert a "most" és az "akkor"
itt nem két idósíkot jelent, hanem az ember találkozását az élő Istennel.
Az asszonynak nincs több szava Jézushoz. Elfut. Korsója a kútnál marad.
De van szava honfitársaihoz. Az a csönd, amely a kúttól a városig benne sűrűsödik, a mi
csöndünk akiknek tapasztalatunk van a bennünk levő forrásról, hiszen "Isten szeretete
kiáradt szívünkbe a Szentlélek által" (Róm 5, 5,).
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