Vakmerően zúdulsz hozzáférhetetlen magasokból a völgybe, játékosan si-mogatod az élvezettel pancsoló gyerekeket, hatalmas erővel dühöngsz a viharos szél korbácsolta hullámokban, életet adóan ömölsz a szikkadt me-zőkre, frissítőn bugyborékolsz alig észrevehető forrásokból. Mindenhova elkísérsz bennünket, nélküled nincsen élet. Ezért lettél az Ő szimbóluma, te életet adó, te jóízű, te szeretett víz.  - Így ír Peter Friebe a vízről.

A mai szentmise szövegei, kedves testvéreim, mind a vízről beszélnek. Istenhez mint forráshoz könyörgünk, s ő tiszta vizet hint ránk, a szívünkbe árad az Isten szeretete. Az ószövetségi olvasmányban Mózest látjuk, amint vizet fakaszt a pusztában, az evangéliumban Jézus ígér örök életre szökő vízforrást. De miért? Mit jelent a víz nekem, mit jelent a víz nekünk?
A legegyszerűbben érthető Mózes vízfakasztása. A nép, a nomád pászto-rok Egyiptom fogságából kiszabadított utódainak népe, ott vándorol a si-vatagos pusztában állomásról állomásra. Elimben tizenkét forrás fakadt ugyan, és pálmafák is nőttek, de a Szín-pusztában hiányozni kezdtek már Egyiptom húsos fazekai; ekkor az Úr nagy számú fürjet küldött és hozzá mannát az égből. Most, Rafidimban nincs vize a népnek, pedig a víz,  ősi tapasztalatból tudták, életszükséglet embernek, állatnak egyaránt. 
A nép reakciójatalán túlzottnak tűnik számunkra, akik talán még soha nem szomjaztunk igazán. S pörölni kezdtek, pörölni vezetőjükkel, Mózessel:  „Azért hoztál ki bennünket Egyiptomból, hogy megölj? Hogy szomjan veszíts minket magunkat, gyermekeinket, állatainkat?”  S pörölni kezdtek Istenükkel, az Úrral, s kimondták a hitét vesztett ember szörnyű istenkáromlását: „Közöttünk van-e az Úr, vagy nincs?” Massza és Meríba lett a neve ennek a helynek, Kísértés és Pörölés.

S Mózes vizet fakaszt. Nem a homokban ás víz után, hanem az Úr paran-csára bottal üt a sziklára. Bot és szikla, milyen nevetséges lehetett ez Izrael vénei szemében! De Mózes vizet fakasztott. Éltető víz volt ez, éltetett embert s állatot. De élt maga a víz is, élő víz volt, szemben a ritka esők után visszamaradó pocsolyák vizével, amely esetleg halált áraszt, de szem-ben a ciszternák megszokott, sokszor poshadt vízével is.
A zsidó nép történetében mégis állandóan ott a veszélye a nagy aposztázi-
ának, az élő víz elhagyásának. Jeremiás próféta idézi az Úr panaszát: „Elhagytak engem, az élő víz forrását, hogy ciszternákat ássanak maguknak, repedező ciszternákat, amelyek nem tartják meg a vizet.” És másutt:  „És most mi közöd Egyiptom útjához, hogy a Nílus vizét iszod? S mi közöd Asszíria útjához, hogy a folyam vizét iszod?” 
Igen, de ők még nem tudták, amit Szent Páltól már tudunk: „Mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, ittak ugyanis az őket követő lelki sziklából, a szikla pedig Krisztus volt.”

Az evangéliumban Szamária földjén, Jákob kútjánál hallunk egy párbeszé-det. Jézus beszél, akinek nem lett volna szabad szólnia ezzel az asz-szonnyal, aki mérhetetlenül nagyobb annál a Jákobnál, aki  a kutat s benne az élő vizet adta, a Próféta, aki az Atya imádásáról beszél, a Messiás, aki most egy idegen, egy asszony előtt felfedi kilétét.
S egy asszony a beszélgető társa, akit fáraszt a kútra járás, s aki szomjas az élő vízre, aki várja a Krisztusnak nevezett Messiást, s aki, most amikor ta-lálkozott vele, bátran hirdeti a város szamaritánus lakóinak.
Jézusnak az itt elmondott szavaiból most csak azt emeljük ki: „Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz örök életre szökellő vízforrás lesz benne.”
Pedig mi, akik itt élünk ezen a puszta-földön, mind szomjasak vagyunk, szomjas férfiak és asszonyok, szomjas gyerekek és öregek. Akik bár-mennyit iszunk is a ciszternák és a pocsolyák vizéből, szomjunkat nem tudjuk oltani, egyre jobban kiszáradunk, egyre szomjasabbak leszünk.
Szomjat oltó vizet csak Jézus kínál: a keresztség vizétől a bűnbánat fürdőjén és a kegyelem áradásán át addig az örök életig, ahol már nem szomjazik senki.

Andrea Schwarz imájával fejezzük be, testvéreim,  gondolatainkat: Iste-nem, nálad van az élet vize. Adj belőle, hogy kizöldüljön lelkem pusz-tasága. Adj belőle, hogy meglágyuljon szívem keménysége, hogy növe-kedjék szeretetem, gyökeret verjen reményem, hogy ne száradjon ki a hi-tem. Istenem, add nekem az élet vizét, s tedd bennem csobogó forrássá, olyan forrássá, amely soha nem szárad ki. És Istenem, adj bátorságot, hogy tovább merjem adni másoknak az élet vizét, hogy ne zárjam be magamba falakkal és gátakkal, hogy kiöntsem, elajándékozzam, odaadjam. Add nekem, TE add nekem, Uram, az élet vizét!


