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„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásá-
ból ingyen.” Jel 21,6 
 

Szeretett Gyülekezet! 
 

Szeretettel köszöntelek benneteket az újév első is-

tentiszteletén a 2018-as esztendő Igéjével. Talán emlék-

szünk még a 2017-es év igéjére, nem volt olyan régen és 

volt 365 napunk megtanulni – „26Új szívet adok nektek, 

és új lelket adok belétek” Ez 36,26a – amiben szintén 

ígéretet kaptunk Istentől. Ő cselekszik, újjáteremt, Ő ad új 

szívet, új lelket, Ő hoz fordulatot egy ember életében, gon-

dolkodásában. Ebben az esztendőben is ígéreteiről biztosít 

az Úr. Ahogy tavaly az új szívről, lélekről beszélt – bár 

nem csak a 2017-es esztendőben adja ezt, hanem mindig, 

mindenkinek, aki kéri – most az élet vizét kínálja, s ez vé-

gig kísér bennünket az év 365 napján. Azt olvassuk ebben 

a mondatban, hogy „Én adok…”. Nem az ember áll a kö-

zéppontba, nem az ember kajtatja föl, oldja meg, oltja a 

szomjat, hanem azt mondja Isten, „Én adok…”. Ahogy Ő 

adja az új szívet, új lelket, úgy most adja az élet vizét. Eb-

ben a két szóban az is benne van, hogy Ő lesz a megoldás 

mindenre. Neki van hatalma cselekedni, adni, elvenni, 

formálni, megoldani. Arról akar biztosítani bennünket, 

hogy Ő fog tudni adni, csak bízzunk Benne. Ha eleve ké-

telkedünk, akkor miért adna? Ahhoz, hogy Ő adjon, ne-

künk kérnünk és keresnünk kell! Próbáltad már, vagy min-

dig csak legyintettél? „Ki kétkedőn kutatja Őt, annak vá-

laszt nem ád.” (EÉ 328, Az Úr csodásan működik), éne-

keljünk ennek a gyönyörű éneknek a verssorában, de ha 

legyintesz, nincs benned bizalom, ne csodálkozz, hogy 

semmit nem fogsz érteni, semmit nem fogsz kapni. Az Is-

tennel való kapcsolat alapja és ajtaja a hit és a bizalom. Ha 

ez nincs meg, semmit nem fogsz érteni az egészből, „egyik 
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füleden be, a másikon ki…” és ne csodálkozz azon, hogy 

úgy mész haza, ahogy jöttél, mert nincs meg az az alap, 

ami lehetővé tegye, hogy megkapd azt, amire ott legbelül 

vágysz. E nélkül nem tud adni, mert az új szívnek, új lé-

leknek, új életnek és az élet vizének egyetlen feltétele van, 

a bizalom, hidd, hogy Ő tud adni. Kinek? „A szomjazó-

nak”. Ehhez pedig arra van szükség, hogy Ő elé teljesen 

megüresítve, szomjazva menjél. Olyan szépen fogalmazza 

meg ezt a Zsoltár írója: „2Ó, Isten, te vagy Istenem, hoz-

zád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad só-

várog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld.” 

Zsolt 63,2. Amikor az ember szíve olyan lesz, mint a ki-

szikkadt föld, amikor egy csepp is jó lenne, de még az sin-

csen. Talán te is úgy ülsz itt, aki vágyakozol valami után, 

nem tudod megfogalmazni, de a vágy, a szomjúság ott van, 

az a hiány, az az űr ott tátong benned, de nem elégít meg 

semmi. Futsz, eped a szíved egy csepp után is, de még sem 

elég, még sem változik semmi, mert rossz helyen keresed. 

Szomjazol valami után, annyi mindennel próbáltad már 

oltani, s újra és újra rájössz arra, hogy nem oltja szomja-

dat. Hadd mutassak nektek valami, ami segít megérteni 

azt, amiről beszélek. Hoztam nektek két féle folyadékot. 

Az egyikre az a jellemző, ha nagy mennyiségben is fo-

gyasztod, szomjadat még sem oltja. Talán ismeritek azt, 

amiről beszélek. El fogy belőle pillanatok alatt két liter, s 

úgy érzed, még mindig szomjas vagy. Tudjátok ilyen a 

szív és ezt kínálja a világ. Tele van édesítőszerrel, tehetnek 

bele bármilyen adalékot, a szomjat még sem fogja oltani. 

Ugyan úgy szomjas lesz tőle az ember. Ha oltani szeretnéd 

a szomjadat, igyál vizet. A világ bármilyen édesítőszert is 

fog kínálni, olthatatlan szomja marad az embernek. Mert a 

gyomor tudja, mitől oltódik az a szomj, de a szív is – ha 

lelkileg közelítjük meg – tudja, mitől oltódik a lélek szom-

ja.  

Drága testvérem! Tudom, hogy szomjazik a szíved, 

olthatatlan szomjúság van benned és eddig teljesen mással 
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próbáltad oltani ezt a szomjadat, de lásd be, kudarcot val-

lott minden próbálkozás, mert az a szomjúság megmaradt. 

De jöjj az élet vizéhez és vedd. Az mondja Isten: „in-

gyen”. Jézus jövetelét nem pénzhez, anyagiakhoz, érdem-

hez, kapcsolatokhoz kötötte, hanem egyszerűen elküldte – 

ingyen kegyelemből. Ha nem lenne ingyen, akkor nem 

lenne kegyelem. Éppen attól kegyelem, hogy nem érdem-

lem meg, s mégis megkapom. Azt mondja az Ige: „8Isten 

azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy 

Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök 

voltunk.” Róm 5,8. Nem tudunk és nem is kell semmit 

sem felmutatnunk, teljesítenünk. Isten nem feltétel – és 

követelményrendszereket állít fel az emberrel szemben, 

nem mércét ad elénk, amit el kell érni, vagy meg kell ütni, 

s ha nem ütöd meg, akkor így jártál. Ő bizalmat, hitet kér, 

bízz benne, higgy benne, Ő ennyit kér. A hit és a bizalom 

pedig ingyen van. Aki ezzel a bizalommal és hittel megy 

elé, annak Ő ad, azt Ő megelégíti – ahogy a samáriai asz-

szony történetében is olvashatjuk: „13Jézus így válaszolt 

neki (a samáriai asszonynak): „Aki ebből a vízből iszik, 

ismét megszomjazik, 14de aki abból a vízből iszik, ame-

lyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert 

örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” Jn 4,13-14. 

Ő ezt tudja adni, ezt tudta kínálni akkor is és ma is. Milyen 

jó lenne, ha mindannyiunk szívében az lenne, ami ebben 

az asszonyban is megvolt – ahogy folytatja – „15Az asz-

szony erre ezt mondta: „Uram, add nekem azt a vizet, 

hogy ne szomjazzam meg…” Jn 4,15. Aki ebből iszik, 

azaz hittel megragadja és elfogadja a felkínált kegyelmet, 

bűnbocsánatot, örök életet, annak Ő ingyen adja. Aki 

Őhozzá megy – ahogy János evangéliumában mondja Jé-

zus: „aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el” Jn 6,37. 

Így lehet Őhozzá menni és Tőle kérni, Ő nem küld el, nem 

pattint le, Róla nem peregnek le azok, amiket mondasz, és 

amivel mész Hozzá. Ő várja a szomjazókat és Ő akarja 

adni az élet vizét, ahogy a Jelenések könyvében is olvas-
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suk: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az 

élet vizét ingyen!” Jel 22,17. Ha te akarod ebben az új 

esztendőben elvenni az élet vizét és oltani szeretnéd a 

szomjadat, ha úgy szeretnéd kezdeni ezt az esztendőt, hogy 

jössz a kegyelem trónosához, az élet forrásához, akkor ne 

tartson vissza semmi, hanem gyere, bízz Őbenne, Ő jót 

akar, Ő az élet vizét akarja neked adni ingyen, hogy soha 

többé ne kelljen szomjúhoznod. Gyere, és adj neki át min-

dent, bízz Őreá mindent, s engedd, hogy Ő vezesse az éle-

tedet, Ő oltsa a szívnek a szomját és töltse be életedet! 

Kezdődjön ez a 2018-as esztendő azzal, hogy oda-

jössz a forráshoz úgy, ahogy vagy, és merítesz abból, amit 

Ő kínál. S meg fogod tapasztalni a különbséget, milyen az, 

amikor iszol és mégis szomjas maradsz és milyen az, ami-

kor valamiből merítesz és az megelégít. Jézusnak erre van 

hatalma, hát jöjj Hozzá bátran! 

   

       Ámen! 


