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 „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 szomjazik, mert örök életre buzgó 

víz forrásává lesz benne.” 15Az asszony erre ezt mondta: 

„Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne 

kelljen idejárnom meríteni.” 16Jézus így szólt hozzá: „Menj el, 

hívd a férjedet, és jöjj vissza!” 17Az asszony így válaszolt: 

„Nincs férjem.” Jézus erre ezt mondta: „Jól mondtad, hogy 

férjed nincs, 18mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem fér-

jed: ebben igazat mondtál.” 19Az asszony ekkor így felelt: 

„Uram, látom, hogy próféta vagy. 20A mi atyáink ezen a he-

gyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsá-

lemben van az a hely, ahol Istent imádni kell.” Jn 4,13-20 

 

Drága Testvérek! 

 

Tegnap este arról hallhattunk, hogy ez az asszony nagyon messzi-

ről érkezett a kúthoz. A nagy mélység, a sok szégyellni való kény-

szerítette arra, hogy a nap olyan szakában, órájában menjen vízért, 

amikor senkivel nem találkozik. Jézussal nem számolt, nem szá-

mított rá, de Jézust a szent „kellett” vitte oda („4Samárián kellett 

pedig átmennie” 4. v.), mert Őt nem az ár sodorja, hanem min-

denhova céllal megy. Mert Neki az életmentés a célja. Azért ment 

Sikár városába is, azért ment a kúthoz, hogy életet mentsen 

(„10Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa 

az elveszettet.” Lk 19,10). S ez a kút, s ez az óra vált ideális hely-

lyé, a legalkalmasabb pillanattá, hogy az elrontott életű asszony 

élete mégis csak rendeződjön. Azt a sok szégyellni valót felszínre 

lehessen hozni, a múltbéli dolgokat elő lehet venni, meg lehet val-

lani és bocsánatot lehet rá kapni. Fontos, hogy ehhez a kúthoz úgy 

menjünk, ahogy vagyunk. Merjünk őszinték lenni magunkhoz – 
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„igen, ez az én elrontott életem, ilyen vagyok”. Ne másokat hibáz-

tassak, másokban lássam a bűnbakot, hanem merjem kimondani, 

ez vagyok én, ilyen az életem, ezt a sok bűnt, mocskot én idéztem 

elő az életemben. Ilyen őszintén lehet elé menni, de csak így , 

ahogy vagyunk, egész valónkkal. Hadd meséljek el egy történetet, 

melyet Spurgeon jegyzett fel: 

„„Egy nagy művész meg akarta festeni városának egyik részletét, 

és a képen, történelmi célzattal, meg akarta örökíteni városának 

néhány jellegzetes, jól ismert figuráját. Ilyen volt pl. az ápolatlan 

külsejű,, torzonborz, szennyes rongyokban járó utcaseprő is, akit 

mindenki jól ismert, és akinek megfelelő helyet szánt a képen. A 

festő egyszer azt mondta e rongyos, viharvert külsejű embernek: 

„Jól megfizetlek, ha eljössz a műtermembe és engeded, hogy le-

fesselek”. Az másnap reggel el is ment, de a festő kénytelen volt 

elküldeni, mert megmosakodva, szépen megfésülködve, szép ru-

hába öltözködve jelent meg. A festőnek koldus-ábrázolásához volt 

rá szüksége, más minőségben nem tudta őt használni.” 

Szóval ehhez a kúthoz, ha így mész, ilyen koszosan, piszkosan, 

szennyesen, a bűnt nem leplezve, hanem leleplezve, őszintén fel-

tárva, akkor fog tudni használni Jézus a „műtermében”, akkor fog 

tudni rajtad segíteni. 

Engem olyan reménységgel tölt el, hogy egy ilyen életű embert Ő 

nem küld el. Ott van az ígéretünk: „aki énhozzám jön, azt én 

nem küldöm el” Jn 6,37. Nekünk ilyen Urunk van, s így van 

gondja reánk. Ahogy gondja volt a Nain városban élő édesanyára, 

akit megszánt, megesett rajta a szíve, együtt tudott érezni a gyá-

szoló édesanyával, átérezte fájdalmát és feltámasztotta fiát. Ahogy 

együtt tudott érezni a Jairus nevű édesapával, de gondja volt még 

a vérfolyásos asszonyra is közben. Megszánta a szíve ezeket az 

embereket, de halálának utolsó órájában, a haláltusájában sem ma-

gára gondolt, hanem gondja volt a mellette segélykiáltó latorra és 

gondja volt még az Őt körülvevő, Őt szidalmazó, gúnyolódó tö-

megre is, amikor azért imádkozott: „Atyám, bocsáss meg ne-

kik…”. Ahogy az utolsó órájában még szeretett édesanyját sem 

hagyta magára, hanem Jánosra bízta. Micsoda szeretet, irgalom 
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van Benne! S így esett meg a szíve ezen az idegen, samáriai asz-

szonyon is, hát miért ne esne meg ennek a drága Jézusnak a szíve 

rajtad is. Hogyne szánna meg téged is, mikor látja Ő is a te elesett-

ségedet, terhedet, fájdalmadat, elhagyatottságodat, magányodat, 

vétkeid súlyát. Ő mindent átélt, bűntelenségében a bűnök terhét, 

súlyát, azoknak következményeit mind-mind hordozta. Ahogy a 

Zsidókhoz írott levélben olvassuk: „17Ezért mindenben hason-

lóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap 

legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen 

a nép bűneiért.18Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni 

tud azokon, akik kísértésbe esnek.” Zsid 2,17-18. Megesik a 

szíve az ilyen emberen, s különösen akkor törik össze az Ő szíve, 

mikor nem engeded, hogy segítsen. Olyan megindító, amit olva-

sunk Jeremiás könyvében: „17Mondd el nekik ezt az igét: Sze-

memből könnyek hullanak éjjel-nappal, és nem apadnak el.” 

Jer 14,17. Szíve szakad meg, könnyei hullanak látva az ember el-

rontott életét, ezért akar segíteni rajtunk. Nincsen olyan mélység, 

amiből ne lehetne hozzá kiáltani. Egy gyönyörű énekünk olyan 

szépen fogalmazza ezt meg: 

„Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat.  

Nincs olyan nagy hegy, mit Ő meg nem mozdíthat.  

Nincs oly sötét, nagy vihar, mit le nem csendesít.  

Nem lehet oly bánatod, amin Ő nem segít.  

REFRÉN: Mert e világnak terheit mind vállain hordta.  

Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd.  

Mert e világnak terheit mind vállain hordta.  

Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd.” 

Ennek az asszonynak is minden terhét kész volt átvenni, magára 

venni, hordozni. Milyen nagy dolog az, ha valaki felismeri, hogy 

segítségre van szüksége, ahogy ez az asszony is felismerte és azt 

mondta: „Uram, add nekem…”. Add nekem azt, ami neked van, 

ami nekem nincs! Meglátta ez az asszony, hogy segítségre van 

szüksége. Mi ezt nem szeretjük bevallani. Néhány évvel ezelőtt 

valakit meglátogattam, s tudtam, hogy derékba tört az élete, hogy 

válságban van ott már minden, de folyton csak azt mondta, neki 
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nincs szüksége segítségre, minden rendben van, ha lenne, akkor 

megtudná oldani. Ura a helyzetnek – biztosított. Mondtam neki: 

„Miért csapod be magadat? Miért nem vagy őszinte magadhoz? 

Nézd meg, mit tettél a körülötted lévőkkel? Szerinted minden rend-

ben van? Én úgy látom, hogy segítségre van szükséged!” Olyan jó 

volt megtapasztalni ebben a mély lelkigondozói beszélgetésben, 

hogy a kút mellett Jézussal elkezdtünk őszintén beszélgetni, s Jé-

zus került a figyelem középpontjába és felismerte, hogy segítségre 

van szüksége. Elmondta, hogy „Uram, Jézus, add nekem azt az élő 

vizet!”  

Emlékeszem, néhány évvel ezelőtt a nagytemplomban szolgáltam 

egy vasárnap reggelen, a 8 órai istentiszteleten.  Magam is úgy 

éreztem, hogy erővel szólt Isten drága Igéje nekem is. Majd az 

istentisztelet után, mikor bementem a sekrestyébe, levettem a Lu-

ther kabátomat, s mentem volna át a lakásba, hogy megreggeliz-

zek, bár nagyon szűkös volt az idő, s akkor bejött egy fiatal hölgy, 

akit életemben nem láttam és mondta, hogy szeretne velem be-

szélni. Mondtam rendben, egy rövidke idő van még a következő 

istentiszteletig. Elkezdett beszélni a bűneiről, hogy összecsaptak 

feje felett a hullámok, hogy depresszióval küzd. Az Ige nagyon 

megérintette őt, megérintette mindaz, amit hallott és szeretne vál-

tozást az életében. Akkor ennek  a fiatal hölgynek az a sekrestye 

lett az a bizonyos kút, ahol az élő vizet kapta. Leborultunk együtt 

Jézus lábai elé, megvallotta bűneit és új életet kapott azon a he-

lyen. Azóta beépült a gyülekezetbe, ott van férjével, 3 gyermeké-

vel minden istentiszteleten! Ezt az asszonyt az hozta a templomba, 

hogy segítségre volt szüksége és tényleg az utolsó mentsvárként 

jött az istentiszteletre. Neki az a templom és az a sekrestye lett a 

kútja, a kegyelem trónusa, mert ott kapta az élő vizet, ott kapott 

bűneire bocsánatot. Milyen jó, amikor valakinek a szívében biza-

lom ébred Jézus iránt. Mert egyébként úgy jövünk a világra, úgy 

élünk ebben a világban, hogy nincs bizalmunk felé. A bűnesettel 

ez a bizalom tört össze Őiránta. Amikor ez a bizalom felébred, 

ahogy felébredt a samáriai asszony szívében is, ott megjelenik a 

kegyelem és vágy ébred az élet vize után. De jó lenne, minél töb-

ben azt mondanátok szívetekben ezzel az asszonnyal együtt: „Add 
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nekem is azt a vizet…” – Uram! Nekem szükségem van erre a 

vízre, az élet vizére, az új életre, amit Te kínálsz. A szív fájdalmait, 

terheit egyedül itt, ennél a kútnál, a kegyelem trónusánál lehet le-

tenni. Igaz itt Adynak az a mondata A magyar Messiások című 

versében: 

„Sósabbak itt a könnyek 
S a fájdalmak is mások.” 

Jézus jelenlétében más tartalma lesz a könnyeknek és a fájdalma-

kat is másképpen fogja érezni az ember. Jézus nélkül immunis az 

ember, érzéketlen az ember a bűnre, de az Ő jelenlétében mások 

lesznek azok a fájdalmak és értelmet nyernek a könnyek. Tudjá-

tok, ott lesz igazán gyógyulás, ahol vannak fájdalmak és könnyek, 

ahol megjelenik a bűn által okozott fájdalom és könny. Ott lesz 

igazán értékes a kegyelem. Ott értékes a gyógyulás, ahol a beteg-

ség fájdalma is nagy. El kell jutni odáig, hogy az embernek legyen 

bűnlátása. Idáig akarja eljuttatni ezt az asszonyt, ezért azt mondja: 

„Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!” Mert Ő rendbe akarja 

tenni ezt a rendezetlen kapcsolatot, viszonyt, ami Jézus szemében 

nem is viszony, hanem inkább iszony! Amikor Jézus belép vala-

kinek az életébe, akkor nem csak annak a személynek a szívét 

akarja rendbe tenni, hanem az egész életét és a kapcsolatait is. Ha 

az élő vizet szeretnéd, akkor el kell jutni a bűnlátásig és a bűnval-

lásig. Mert a bűnt 

- meg kell ismerni 

- fel kell ismerni 

- be kell ismerni 

Tudjátok, nincs új élet ezek nélkül. Ott, ahol nincs életrendezés és 

igeszerű élet, ahol nincs bűnök felismerése és azok megvallása, ott 

nincs megtérés, mert nincs miből megtérni! Ezért kell beszélni a 

bűnről. Mert a bűn az, amely áthatja az egész életünket és tönkre-

teszi. Tönkreteszi a kapcsolatainkat és tönkretesz mindent. Csak 

erről a bűnről kell beszélni, ezt kell megismerni, felismerni és a 

magunk letében. Miről beszéljünk? A híradóról, a divatról, a poli-

tikáról? Mindent a bűn sző át, az egész életünket teszi tönkre. Le-

het azt mondani, hogy a bűnről ne, ahogy egyszer valaki azt 

bűnlátás 

bűnvallás 
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mondta: „Tisztelendő úr!, ne rontsa el a délelőttünket, ma ne be-

széljen a bűnről!” Ez nem kívánságműsor! Válogasson otthon a 

Digi TV-n, vagy a videotékában, de meg ne mondja már, hogy a 

lelkész miről beszéljen és miről ne. Szomorú az is, mikor a lelkész 

a gyülekezet igényét akarja kielégíteni, aztán nem akarja megbán-

tani, aztán kényes kérdésekről inkább nem beszél, nehogy az em-

berek megsértődjenek! Mi lett volna, ha Jézus ezt a kényes együtt-

élési dolgot nem feszegeti? Nem lett volna az asszonynak bűnlá-

tása és nem vallotta volna meg bűneit, és nem kapott volna új éle-

tet. Éppen ezzel segítjük a kárhozatba az embereket, hogy nem fe-

szegetünk „kényes”, őket érintő bűnöket. Milyen jó, hogy Jézus 

nem óvatoskodik, alakoskodik, hanem a legnagyobb szeretettel 

érinti a fájó pontot. Azt a rendezetlen, fájó pontot. Nem simogatni 

akarja a buksinkat, hanem az életünket akarja megmenteni. Ehhez 

pedig a fájó pontot kell megérinteni. Ő a kényes kérdésekről akar 

velünk beszélni és nem az időjárásról, a kút mélységéről, a víz 

összetételéről. Mit érdekli Őt akkor, amikor valaki az Élet felé in-

dul el? Ezen a héten Jézus veled nem a cipőd méreteiről, a fogaid 

számáról akar beszélni – nyilván fontos, főleg, ha több van kint, 

mint bent, de Ő arról akar veled beszélni, hogy állsz Vele? Mert 

az erre a kérdésre adott válasz adja meg a választ azokra a további 

kérdésekre is, hogy vagy a feleségeddel, férjeddel, milyen a kap-

csolataid a gyermekeiddel, családoddal, a főnököddel, lelkészed-

del, gyülekezeteddel? 

Hogy állsz Jézussal? Hogy állsz a bűneiddel? Tudod, Jézus ennél 

a kútnál az élő vizet akarja adni, de előtte rendezni kellene azt a 

sok rendezetlen dolgot. Jézus ezen a földön megteremtette az ir-

galmasság és a kegyelem helyét. Ide mindenfajta ember jöhet. Jö-

hetnek a Zákeusok, a házasságtörő asszonyok, a gazdag ifjak, a 

gonosz szolgák, a latrok jobb – és baloldalról, a Máriák ás Márták, 

az esküdöző Péterek, a júdási lelkületűek. Ez egy olyan „gyüleke-

zési hely”, ahol sokféle ember találkozhat, s egy valami összeköti 

őket: ide csak a bűnösök jöhetnek! De azok jöhetnek! Jézus a bű-

nösökön, az elesetteken, a paráznákon, a szex, - pornó, - alkohol, 

- drogfüggőkön akar segíteni. Azokon, akiknek kilátástalan lett az 
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"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                                        "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                                        Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                                                   Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

7 

 

életük, a megtört szívűeken, de ehhez szükséges a felismerés és a 

beismerés.  

Ezeken az estéken hadd tegyem fel a kérdést: 

Hogyan állsz Jézussal? 

Hol vannak a bűneid? 

A szívedben, a gondolataidban, az életedben vagy a golgotai ke-

reszt tövében? Mert a bűnnek ott van a legjobb helye! 

Drága testvérem! 

Talán olya sokat jártál már egy-egy ilyen alkalomra, de amikor 

hazamész, még mindig a bűn tengerébe jársz halászni, tégy le min-

dent Jézus lábánál, a Golgota „szemétdombjára”, ne taposd többé, 

ne gyalázd többé Jézust bűneiddel, engedetlenségeddel. Akard azt 

az élő vizet, de előbb akard azt, hogy mit mond Jézus, és mit akar 

a felszínre hozni a te életedben, ahogy felszínre hozta ennek az 

asszonynak az életében is. 

      

       Ámen! 


