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 „24Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban 

kell imádniuk. 25Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit 

Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. 26Jézus 

ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek. 27Ekkor megérkeztek 

a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem 

mondta egyikük sem: Mit akarsz tőle? Miért beszélgetsz vele? 28Az asz-

szony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az emberek-

nek: 29Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, 

amit tettem: vajon nem ő a Krisztus? 30Erre azok elindultak a városból, 

és kimentek hozzá. […] 39Abból a városból pedig a samáriaiak közül so-

kan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: Megmon-

dott nekem mindent, amit tettem. 40Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz 

értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt két napig. 41Az ő 

szavának sokkal többen hittek, 42az asszonynak pedig meg is mondták: 

Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és 

tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” Jn 4,24-30.39-42 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Olyan jó látni estéről-estére, hogyan formálja Jézus ezen a 

beszélgetésen keresztül ennek a nagyon messziről jött asszonynak 

az életét. Hogyan kezd beszélgetésbe egy olyan samáriaival, aki-

vel egyébként nem érintkezett zsidó. Messziről elkerülték, meg-

vetették, lenézték, semmire nem tartották, s Jézus nem törődik a 

történelmi háttérrel, nem törődik hogyan szocializálódott az asz-

szony, Ő mindent felülír. Ő átlép határokat, Ő, aki áthatolt az ege-

ken, hogy az emberek közé jöjjön, átlépi a történelem, nemzetségi, 

emberi határokat és szóba áll a megvetettel, a lenézettel, mert any-

nyira szereti az embert, hogy Ő csak a megmentésre szorulót látja. 

Senki között nem tesz különbséget. Az Ő szemében értékes egy 

tolvaj Zákeus, egy áruló Júdás, egy parázna, házasságtörő asz-

szony, egy tisztátalan leprás, egy gadarai megszállott, egy gyilkos 

Barabás, egy kezeit mosó Pilátus, és a szíve szakadt meg ezekért 

az emberekért! Ahogy érted is! Lehet, hogy Jézus minden egyes 
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szavát érted, iszod, és azt mondod te is magadban: ez így nem me-

het tovább! Ennek az asszonynak is elege lett, betelt a pohár és 

szeretett volna változtatni az életén, de ehhez meg kellett hallania 

és be kellett fogadnia, alapvető igazságként kellett kezelnie Jézus 

szavát. 

  Mindenkor igazat kellett adnia, odáig kellett eljutnia ennek 

az asszonynak, ahová Dávid is eljutott és lemerte írni: 

„Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. 

Ezért igazad van, ha szólsz és jogos az ítéleted” Zsolt 51,6 

Így lett késszé az asszony, elismerte bűneit és formálta át Jézus az 

életét. A Biblia első lapjain azt láthatjuk, hogy Isten hogyan te-

remti meg az embert tökéletesre. Nem is kell minősíteni,  

hanem csak azt olvassuk, Isten megteremtette az embert. Tökéle-

tes, bűnmentes élete volt, harmonikus kapcsolatban élt az Úrral, 

illetve a feleségével harmónikus házasságban éltek egymással. Ez 

volt az ember! Aztán a bűneset után azt láthatjuk, hogy minden 

elromlott, minden felbomlott, s az igaz emberből lett gazember. 

Ez a gazember elkövet mindent, kezéhez csak a gaztett tapad. Így 

lett az igaz emberből gazember. Jézus megjelenésével ezen szere-

tett volna változtatni, mert mindenki ilyen gazember. A bűneset 

óta csak ilyen gazembereket, megmentésre szoruló gazembereket 

lát az Atya. Jézus azért jött, hogy ebből a gazemberből, igaz ember 

legyen. Te is, meg én is, aki ilyen gazemberként jött a világra, 

igazemberré akar tenni, ezért Jézus az, aki megigazít, azaz igazzá 

tesz. Az emberből lett a bűn, e miatt GAZember, s a gazemberből 

lett Jézus miatt IGAZember. Azokat, akiket Jézus megigazított 

(3D-s példa), az Atya Jézus Krisztus miatt lát igaznak. Amikor ott 

állok az Atya ítélőszéke előtt, az Atya és közém odaáll Krisztus, 

felemeli azt az átszegezett kezét (Nagymama és az unokák, fel-

emelt kéz története) 

Ezt az asszonyt is, aki egy gazember, egy gazasszony volt, 

ezt az asszonyt igazemberré tette, megigazította Jézus. Aztán új 

életet nyert, a Szentlélek lakozást vett benne, újjászületett és így 

lett egy trónváltás, egy uralomváltás az életében. Ilyen trón, - ura-

lomváltásra van neked is szükséged! Milyen hatalom, milyen ura-

lom alatt élsz? 
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Ennek az asszonynak bekövetkezett az életében, s most ar-

ról beszélhetünk, hogy ezt az uralomváltást nem tudta magában 

tartani! Kifakadt belőle, ahogy Jeremiás is írja: „de mintha égő 

tűz volna szívemben, a csontjaimba rekesztve…” Jer 20,9. 

Ebben az asszonyban felébredt egyszer csak a felelősség. Felelős-

séget érzett a másik ember iránt. Áttevődött a fájdalomérzet. 

Amikor a kúthoz jött, nem érzett fájdalmat. Aztán a Jézussal való 

beszélgetésben megjelent a bűn fájdalma, Jézus elvette a bűn fáj-

dalmát, s most pedig a másik ember iránt érzett felelősség hajtotta 

el a kúttól. Elkezdett fájni neki az, hogy a másik ember elveszik. 

Felismerte, hogy a másik ember is ugyan abban él Jézus nélkül, 

amiben élt eddig Ő is. Milyen jó, amikor ez a fájdalom, ezen a 

„minden áron menteni a másikat” készség ébred az emberben, 

amit Jézus ad! Ezt az asszonyt, hat iga ökörrel sem lehetett volna 

visszafogni. Ennek olyan felelősség ébredt a szívében, hogy még 

azt is elfelejtette, hogy miért ment a kútra. Mit érdekelte már a víz, 

a korsó, a szomjúság, a kút?! Vízért ment és az életet kapta! Vala-

mit hozott és azt ott is hagyta. Anélkül ment el! Ez a korsó is azt 

jelenti: Jézushoz ne gyere üres kézzel, az a korsó jelentette ennek 

az asszonynak az életét, minden, ami az volt, ami benne volt, az 

az életet jelentette. Ezt az életet, a régi életet hagyta ott Jézusnál. 

A hogy Pál írja: „Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés 

az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” II. Kor 5,17. Ez az asz-

szony ott hagyta régi életét szimbolizáló korsóját és egészen új 

teremtés lett. Új reményt és új életcélt kapott. Eddig a cél, az élet-

célja az volt, hogy megtöltse azt a korsót vízzel, most ott hagyta a 

régi életének értelmet adó korsót, szakított vele és már más volt az 

életének a célja. Micsoda szemlélet váltás!  

Szemlélet, aztán élet és lélekváltás! 

Ez az  () szó azt is jelenti „elengedni”. Elengedte 

a régi életét, nem ragaszkodott hozzá, tudta elengedni mindazt, 

ami benne volt. Átélte Ő is, amit Pál átélt: „Sőt most kárnak íté-

lek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan 

nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek 

mindent…” Fil 3,8. Elengedte a korsót, a régi életét, mert olyan 

nagy kincset kapott Jézus Krisztusban. Lett viszonyítása ennek az 
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asszonynak. Eddig a korsó jelentette neki az életet, találkozott Jé-

zussal, s onnantól kezdve Jézus lett az élete. Ezért mindent elen-

gedett! Hajtotta ez a tűz, hogy másokhoz is elmenjen. Már nem a 

régi életével, a sok szégyellnivalóval foglalkozott, majd úgy is el-

mondja, hogy hogy kapott bocsánatot. Az az asszony, aki eddig 

kerülte az embereket, az most emberek közé megy. Az, aki eddig 

viszolygott, hogy mit fognak hozzá szólni az emberek, Jézus el-

vette tőle a szégyenérzetet. Ha Jézus már nem vádol, mit érdekli 

őt, hogy mit mondanak az emberek. Megy inkább, hogy minél 

több embert elérjen. Aki eddig kerülte az emberek társaságát, az 

most keresi az emberek társaságát. Micsoda változás! Megy az 

emberek közé, mert felelősséget érez. Nem egy magányos hívővé 

lett, nem egy elefántcsonttoronyba megy, hanem a „lélekmentés” 

szolgálatát végzi. Amit átélt, megtapasztalt, azt továbbadja. A 

maga egyszerűségével, de hitelességével. Nem végez retorika,- 

meg szónoklattanfolyamot, mentálhigiéniás képzést, lélekbúvár-

ságot. Van egy lelkészkollégám, aki 5 percig sorolta, hogy neki 

milyen végzettségei vannak: lelkész, mentálhigiéniás, lélekgyó-

gyász, légi mentős, pszichológiai tanácsadó, burnout syndroma 

kezelő stb. Hát tényleg erre van szükség? Ezt az asszonyt mit ér-

dekelték az ilyen képzések, csak ment, mert Jézusról akart be-

szélni. Benne is az a lélek volt, amely vágyat ébresztett benne, 

hogy egy se vesszen el. Ehhez pedig az kell, hogy beszéljen arról 

a Krisztusról, aki valóság, akivel ö is beszélt. 

Van egy drága barátom, akit nagyon szeretek. Láttam, hogy sok 

csalódás, fájdalom van az életében, nagyon maga alatt volt, ezért 

elhívtam őt egy férfi csendeshétre. Nagyon jól érezte magát, sok 

elhatározás volt a szívében, de döntésre nem jutott, nem adta át 

életét Jézus Krisztusnak. Döntés nélkül jött haza. S vele kapcso-

latban átéltem azt a jézusi tanítást, amit Mt 12-ben mond: „43Ami-

kor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helye-

ken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál.44Akkor így szól: 

Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üre-

sen, kiseperve és felékesítve találja azt. 45Akkor elmegy, maga 

mellé vesz másik hét lelket, még magánál is gonoszabbakat, és 
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bemenve megtelepednek ott; és végül ennek az embernek az 

állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt.” Mt 12,43-45. nagyon 

közel volt Jézushoz, de aztán nagyon eltávolodott Tőle. Később, 

amikor hívtam telefonon és beszélgettem vele, akkor azt mondtam 

neki: „Jani! Annyira szeretném, ha te is ott lennél, ahová én ké-

szülök. Ha behívnád Jézus Krisztust az életedbe, s meg lenne ben-

ned is az a bizonyosság, hogy van számodra is egy elkészített hely 

a Mennyországban. Szeretném, ha te is ott lennél, ahová én készü-

lök!” 

Ez az asszony azt akarta, hogy ők is ott legyenek! Érzed már 

annak a súlyát és felelősségét, hogy Isten kit bízott rád? 

Édesapám története 

Luthernak van egy olyan szép mondata: „együtt szeretnénk 

a mennybe jutni.” Azért megyek a másik emberhez, mert azt sze-

retném, ha ő is részesülne abban, amit én kaptam, s ő is ott lenne, 

ahová én is készülök. Elment a városba, eddig nekem volt vala-

mire szükségem – mondja magában az asszony-, most megyek, 

most másnak van rá szüksége. Meglátta a másik szükségét! Te lá-

tod, mire van igazán szüksége a másiknak? Miben szenved szük-

séget? Szükséget szenved Krisztus hiánya miatt? Fáj ez neked, 

vagy még mindig csak magaddal foglalkozol? Fel tudsz nőni Isten 

országában, ahhoz, hogy Krisztusról beszélj? Vagy még mindig a 

magad sebeit nyalogatod? „ Menj, hirdesd az igét, állj elő 

vele…” II.Tim 4,2. De csak akkor tudsz róla hitelesen beszélni, 

ha te is átéled Jézussal ezt a mélységet és magasságot. 

„Jöjjetek (), lássátok” – mondja az asszony! Nem maga 

köré gyűjti, nem magához akarja édesgetni az embereket, hanem 

Jézushoz vezeti. Milyen szomorú mikor lelkészek magukhoz kö-

tik az embereket, mikor hívők maguk köré gyűjtenek csoportokat, 

sokszor a lelkésszel szemben is magukhoz édesgetik. De szomorú 

látni, ahogy aztán mennek el, szédelegnek el a csalódás miatt. Ne-

künk nem magunkhoz kell szeretnünk az embereket, hanem Jé-

zushoz. Bennem, benned mindig csalódni fognak az emberek, 

ezért nem érdemes magunkhoz édesgetni. Nekünk nem csalogatni 
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kell az embereket, mézesmadzagot elhúzni előttük, hanem Jézus-

hoz hívni. Jöjjetek (gyertek azonnal ~ ), ahogy Jézus is hív 

magához, ugyan azt a  szót használva. „Jöjjetek énhozzám 

mindnyájan” Mt 11,28. Jöjjetek Jézushoz emberek, mert „meg-

mondott nekem mindent, amit tettem….”. Nem úgy, ahogy tet-

tétek ti, fülbe súgva, suttyomban, a hátam mögött, pletyizve a ke-

rítés melletti padon, vagy a „Gondűző” kocsmában. Mert, Ő ne-

kem a szemembe mondta, feltárta a múltamat, ő tudott segíteni. Ez 

az asszony kinyílt, és ez feltűnt az embereknek. Mi történhetett 

ezzel? Mintha kicserélték volna?! És mentek, mert vonzóvá vált 

Jézus ennek az asszonynak a szavai és az élete miatt. Vonzó lett! 

Neked milyen az életed? Vonzó vagy taszító? Vonzod az életed-

del, szavaiddal az embereket Jézushoz, vagy taszítod őket Jézus-

tól? Ezen el kell gondolkodni! Milyen jó, hogy ez az asszony mág-

nesként vonzotta Jézushoz az embereket, s az emberek hittek Jé-

zusban. Sőt, marasztalták, mert érezték, hogy ez a zsidó ember 

más, ő a világ Üdvözítője. Már nem az asszony miatt hittek, ha-

nem azért mert nekik is lett személyes kapcsolatuk Jézussal. 

Spurgeon: „Az egyháznak azért van olyan kicsi hatása a világra, 

mert a világnak olyan nagy hatása van az egyházra.” 

Milyen jó, hogy erre az asszonyra olyan nagy hatással lett 

Jézus, ezért lett olyan nagy hatással az élete az emberekre. 

Misszionárius élete története 

„Egyszer egy misszionárius elment hirdetni az Igét egy afrikai 

törzshöz, de senki nem tért meg. Úgy kellett a misszionáriusnak 

meghalnia, hogy nem láthatta meg a munkájának a gyümölcsét. 

Utána jött egy másik misszionárius. Az Ő szolgálata által sokan 

megtértek. Azt gondolta, hogy ez azért van, mert Ő olyan jól hir-

deti az Igét. Egy nap a törzsfőnök leült a misszionáriussal beszél-

getni és ezt mondta:  

- Az előző misszionárius ugyanazt mondta, amit maga, de mi látni 

akartuk, hogy hogyan hal meg. Van-e reménysége a halálban? És 

igen, láttuk, hogy volt reménysége a halálban, tudta, hogy hova 

megy és Ki fog rá várni. Igen, láttuk, hogy nem csak beszélt, ha-



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                                      „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"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) 
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nem meg is élte azt, amit mondott, mert az Istene valóságos, ha-

talmas Isten. Így, amikor maga ugyanazt mondta, amit Ő, akkor 

mi már tudtuk, hogy van hitele annak, amit mond.” 

Drága Testvérem! 

Minél nagyobb hatással lesz rád Jézus, annál nagyobb ha-

tással lesz a szavad és életed az emberekre, és minél nagyobb ha-

tással lesznek az életedre az emberek és a világ, annál kisebb ha-

tással lesz rád Jézus.  

„Szakítás a világgal! (Moody) 

„Néhány évvel ezelőtt megkérdezte tőlem egy ember: "Moody úr, 

most, hogy megtértem, szükséges, hogy szakítsak a világgal?" 

Azt feleltem: "Nem, egyáltalán nem szükséges a világgal szakíta-

nia. Ha valóban Isten Fiáról tanúskodik az élete, akkor a világ fog 

önnel nagyon hamarosan szakítani, mert az ilyeneket a világ nem 

szívleli".” 

Engedd, hogy Jézus munkálkodjon benned és rajtad keresztül 

használjon téged, hogy másokat is Krisztushoz tudjál vezetni! 

 

 


