
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lélekben és igazságban 
(János 4,19-26) 

 
Csak találgathatjuk, hogy az asszony, akivel Jézus a 
Jákób kútjánál elbeszélgetett, miért változtatott té-
mát, amikor a Megváltó az ı tönkrement házassága-
it, élete sok kudarcát emlegette. Meggyanúsíthatjuk 
azzal, hogy kellemetlen volt számára ezekrıl a dol-
gokról beszélgetni egy idegen emberrel, és ezért 
akart más tárgyra térni. Hol kell imádni az Istent: a 
samáriai Garizim hegyen vagy Jeruzsálemben? Me-
lyik templomban lehet igazán tisztelni Istent? Még a 
vallásos dolgokról való beszélgetés is lehet ürügy 
arra, hogy bensı dolgainkat titkoljuk. Igék idézésé-
vel, kegyes szöveggel is lehet mellébeszélni, amikor 
Jézus – talán éppen az atyánkfiában lakozó Jézus – 
elesett voltunkra, bőneinkre, fájó sebeinkre akar 
rátapintani. 
Ez a számunkra névtelen asszony talán mégsem 
beszélt mellé. Kérdése arra utal, hogy sejti: Isten 
imádata (a templomi istentiszteletre-járás is) össze-
függ az élettel, azaz arra való, hogy Istennel talál-
kozzunk, életünk rendbe jöjjön? Kérdését tehát így is 
érthetjük: hol gyógyulhat meg életem, teljesedhet be 
üres, éhezı szívem? Nem annyira rezignált, hogy azt 
mondaná: nem megyek sehova, mert nem lehet tud-
ni, hogy hol az igazság; mellesleg bárhová is men-
nék, mindenhol képmutatókkal találkozom. Azt sem 
mondja – mint a saját vallásosságával megelégedı 
ember -, hogy mindegy hova megyek, itt is, ott is 
ugyanúgy tudok imádkozni. Nem elégszik meg azzal, 
hogy mintegy Isten és az ı igazsága keresése nélkül 
járjon a templomba. Jézus sem felel neki valami 
hamis ökumenizmussal, azt mondván, hogy mind-
egy, hová jársz. A samaritánus tévelygés (a prófétai 
iratok elutasítása, a büszkeséggel fertızött külön 
templomépítés meg fıpapi tisztség megalapítása) 
tévelygés marad, még ha az asszony atyáira is hi-
vatkozik, tehát a hagyomány dicsfényében látja és 
említi is az öröklött hitet, aminek gyakorlati hasznát 

nem találja. És tény marad az is – minden hamis alá-
zatoskodás nélkül -, hogy Isten rendelése folytán “az 
üdvösség a zsidók közül támad”. 
Az imádat helye iránt tudakozódó asszonynak viszont 
Jézus azt mondja: nem a “hol” a fontos, hanem a “ho-
gyan”, és erre nézve azt mondja: “lélekben és igaz-
ságban”. 
Miért lélekben? Mert az Isten lélek, tehát az imádatom, 
iránta tanúsított tiszteletem tévelygés (akár a buzgó-
ság legmagasabb hıfokán is), ha nem abból fakad, 
hogy kicsoda İ? Milyen İ? Hogyan lát engem? Mi az 
İ akarata rám nézve? Még az imádatunknak is meg 
kell tisztulnia a testiségtıl, azaz a magunk körül való 
önzı forgolódástól, valamiféle kegyesség öncélú csi-
szolgatásától, vagy az emberek szeméért való gyakor-
lástól. Isten imádata azt jelenti: İ érdekel, İt keresem, 
Rá figyelek, İt hallgatom. 
Miért igazságban, azaz valóságban? Mert Isten nem 
örvend sem a látszat-imádatban, sem az imádat-
utánzatokban.  
Jézus parancsoló szükségnek nevezi ezt a követel-
ményt. Az imádatom gyakorlása és módja nem egyéni 
ízlés vagy jótetszés kérdése, hanem szükség. Ezzel a 
mi szükség-sorrendünket is célba veszi: mit tartok 
elsırendően fontosnak? A sokféle, nagyon konkrét 
szükség mellett (éhség, szomjóság, biztonság-igény, 
elismerés utáni vágy, stb.) vajon szükségnek tartom-e, 
hogy imádatom ne magam-gyártotta istentisztelet le-
gyen? 
Ha mindezt tudjuk is, testiek és hamisak maradunk 
Jézus nélkül. Az asszony a maga részérıl lezártnak 
tekintette volna a beszélgetést, elıbb azonban még 
kibukik belıle: mindehhez még kell valami, vagyis 
valaki, a Messiás. Talán eljön, egyszer, valamikor, 
nem tudom… İ majd mindent elmond. 
Jézus nem hagyja válasz nélkül ezt a tőnıdést, talán 
rezignáltsággal vegyes vágyakozást. Alkalmasnak 
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találta a pillanatot, hogy világosan és félreérthetetle-
nül bemutatkozzák az asszonynak: “Én vagyok az, 
aki veled beszélek.” Hány meg hány ember elıtt 
elzárva maradt és marad mind a mai napig ez a titok, 
még talán olyanok elıtt is, akik szöveg szerint tudják, 
hogy Jézus a Messiás! És milyen felfoghatatlan ke-
gyelem és irgalom, hogy kijelenti magát a kicsinyek-
nek, a megvetetteknek, a szívükben-lelkükben éhe-
zıknek; azoknak, akikben talán csak Jézus számára 
igazán felismerhetıen ott ég a felismerés: magam-
ban képtelen vagyok a lélekben és igazságban való 
imádatra. 

Testté lett, hogy bennünket lelkiekké tegyen már itt, a 
testben való életben. Hogy bőneinktıl megtisztítva 
alkalmasokká tegyen az egyetlen okos istentiszteletre: 
testünk szent és Istennek tetszı odaszánására (Rm 
12,1). 
Bárcsak meghallanánk, amikor hozzánk szól, velünk 
beszél! Bárcsak találna éhezı és szomjazó szívre 
bennünk, hogy bemutatkozhasson nekünk is, kijelent-
ve magát: “Én vagyok az, aki veled beszélek!” 
 

Adorján Kálmán

 

Hírek, értesítések:  

• Szeretettel hívjuk minden kedves testvérünket a CE Szövetség Országos Konferenciájára, a Ko-
lozsvár-Tóvidéki református templomba, szeptember 7-9 között. Kérjük, hogy részvételi szán-
dékukat jelezzék címünkön, lehetıleg postafordultával. A csatolt meghívót kérem továbbítani 
más érdeklıdınek is. 

• Köszönet illesse a következı közösségeket a központi iroda mőködtetésére adott adományai-
kért: Mezıpanit: 200000 lej (április), 200000 lej (június);  Nagyvárad 500000 lej (március); 
Szék: 212000 lej (március), 200000 lej (április), 260000 lej (július); Székelyudvarhely: 500000 
lej (július); Temesvár: 300000 lej (március), 300000 lej (április), 300000 lej (július); Zilah: 
300000 lej (március), 2540000 lej (április – ifjúsági konferenciára); Varsolc-Zilah: 300000 lej 
(július). 

 
Imádkozzunk: 

� A zilahi Püsök Feri és Erzsike ezen a nyáron született nyolcadik gyermekéért, Eszterért, va-
lamint az egész családért. Adjon nekik Isten erıt a mindennapi terhek hordozásában. 

� Veres Tünde és Szász Zoltán július 28-án, Szegedi Ágnes és Varró István augusztus 11-én 
Zilahon tartották eljegyzésüket. Isten erısítse, kovácsolja ıket egybe! 

 
 

 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj. Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


