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„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából in-
gyen.” Jel 21,6  

 

2018-as esztendő első napján – ha vannak, akik esetleg 

emlékeznek rá – erről az Igéről szólhatott az igehirdetés. Ez a 

jelenések könyvéből való ige volt a 2018-as esztendő Igéje. Az-

óta sok víz folyt le a Dunán, mennyi is pontosan? (2. dia) 

11.330 m3/s 

679.800 m3/m 

40.788.000 m3/h 

978.912.000 m3/nap 

357.302.880.000 m3/év (2018) víz folyt le ebben az esztendőben 

a Dunán. Óriási mennyiség, de mi ez ahhoz képest, amely a világ 

legbővízűbb folyója, az Amazonas, ahol (3. dia) 

209.000 m3/s 

12.540.000 m3/m 

752.400.000 m3/h 

18.057.600.000 m3/nap 

6.591.024.000.000 m3/év (2018) folyt a Dél Amerikai országok 

7000 km-es hosszán.  

A 2018-as esztendőben – ha vízről van – jó, ha ezeket az 

adatokat is látjuk. Mindeközben a világ legnagyobb szervezetei 

folyamatosan hívják fel az egyes országok, társadalmak figyel-

mét, hogy az édesvíz készlet mennyisége folyamatosan csökken 

és a fogyasztható víz minősége folyamatosan romlik. Ma több 

mint (7,6 milliárd) 2,1 milliárd ember nem fér hozzá azonnal fo-

gyasztható vízhez, közülük is a gyerekek vannak a legkiszolgál-

tatottabb helyzetben. (4. dia) Egyes előrejelzések szerint 2040-re 

csaknem 600 millió gyerek élhet olyan környezetben, ahol csak 

rendkívüli nehézségek árán tud majd vízhez jutni - írja közlemé-

nyében az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) magyarországi 

szervezete. Naponta nagyjából 4-5 liter víz az a mennyiség, ami 
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egy kisgyermek túléléséhez feltétlenül szükséges, az evéshez, 

iváshoz és az alapvető higiéniai feltételek biztosításához. Míg 

egy átlagos magyarországi lakos 130 liter vizet használ el napon-

ta, és egy csöpögő csap miatt már egy nap alatt is elfolyhat akár 

40-120 liter víz is, addig Afrika vagy Dél-Amerika egyes részein 

akár több órát is gyalogolni kell a legközelebbi vízgyűjtő helyig. 

(5. dia) Már most nagy kincs a víz, de néhány év/évtized múlva a 

víz lesz a legértékesebb kincsünk a földön.  

 Az életet tekintve a legfontosabb a víz. Biológiai jelentő-

sége óriási, a földi élet elképzelhetetlen nélküle, a sejt- 

és testnedvek legnagyobb részét víz alkotja.   

A vér ozmózisnyomásának normál szinten tartásában is jelentős 

szerepe van. Ajánlott a napi legalább 1,5-2 liter folyadék elfo-

gyasztása, ez alapvető igénye szervezetünknek. Két-három nap-

nál tovább az orvostudomány mai állása szerint az ember nem 

élheti túl a vízhiányt. A víz az élet feltétele!  

 Éppen ezért hasonlítja az Ige a vizet Jézushoz, az Ő Sza-

vához (6. dia): „Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki 

szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” Jel 

22,17. Mert ez a víz megelégít, ez a víz szomjat olt, ez a víz az 

élet, s az élet feltétele benne van. Ahogy az élet feltétele ebben a 

világban, ezen a földön a víz, úgy az örök élet feltétele Jézus 

Krisztus, Ő nélküle nincs élet! Az Ő Szava teremt életet, ezért Ő 

az élet forrása. Aki abból iszik – ahogy olvassuk a Samáriai asz-

szony történetében (7. dia): „13Jézus így válaszolt neki: Aki 

ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, 14de aki abból a 

vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szom-

jazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” Jn 

4,13-14. 

 2018 utolsó napján sem beszélhetünk másról, mint az első 

napján – ahogy január elsején is mondottam: Ő ezt tudja adni, ezt 

tudta kínálni akkor is a Samáriai asszonynak, és ma is. Milyen jó 

lenne, ha mindannyiunk szívében az lenne, ami ebben az asz-

szonyban is megvolt – ahogy folytatja – (8. dia) „Az asszony 
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erre ezt mondta: „Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne 

szomjazzam meg...” Jn 4,15. Aki ebből iszik, azaz hittel megra-

gadja és elfogadja a felkínált kegyelmet, bűnbocsánatot, örök 

életet, annak Ő ingyen adja. Aki Őhozzá megy – ahogy János 

evangéliumában mondja Jézus (8/a dia): „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 

olvassuk: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az 

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

elvenni az élet vizét és oltani szeretnéd a szomjadat, ha úgy sze-

retnéd ezt az esztendőt lezárni, 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 ne-

ked adni ingyen, hogy soha többé ne kelljen szomjúhoznod. Gye-

re, és adj neki át mindent, bízz Őreá mindent, s engedd, hogy Ő 

vezesse az életedet, Ő oltsa a szívnek a szomját és töltse be 

életedet!  

Ha nem tetted meg még ebben az esztendőben, de szeret-

nél az év utolsó napján is hozzá jönni, gyere a forráshoz úgy, 

ahogy vagy, és meríts abból, amit Ő kínál. S meg fogod tapasz-

talni a különbséget, milyen az, amikor iszol és mégis szomjas 

maradsz és milyen az, amikor valamiből merítesz és az 

megelégít. Jézusnak erre van hatalma, hát jöjj Hozzá bátran!  

Talán sok víz folyt le a Dunán, az Amazonason, de nem is 

igazán az a fontos, hány milliárd m3 víz folyt le, hanem az, hogy 

vajon megtaláltad-e az élet forrását, abból merítesz-e, s hogyan 

tekintesz vissza, hogyan zárod le ezt az esztendőt. Nem statiszti-

kákkal, hanem az élet forrása mellől, aki mellett nem szenved-

hetsz hiányt semmiben, mert Ő megelégít, Ő betölt, s az a víz, 

melyet Ő kínál, az elég egész életre, mert az a forrás az életednek 

a feltétele!       

       Ámen! 


