
„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) 

 

1 

 

2020. január 19. 
Kálmánháza, Mandabokor, Felsősima 
Istentisztelet 
Igehirdetés címe: Az Atya szíve szerinti élet 
 
 
 

(1. dia) „27Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoz-

tak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük 

sem: Mit akarsz tőle? Miért beszélgetsz vele? 28Az asszony 

pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az em-

bereknek: 29Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmon-

dott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ő a Krisz-

tus? 30Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. 
31Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! 32Ő pedig 

azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem 

tudtok. 33A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki ta-

lán hozott neki enni? (2. dia) 34Jézus ezt mondta nekik: Az 

én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elkül-

dött engem, és bevégezzem az ő munkáját. 35Vajon nem ti 

magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az 

aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, 

és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratás-

ra. 36Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök 

életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. 37Mert abban 

igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az ara-

tó. 38Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem 

ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munká-

jukba álltatok be.” Jn 4,27-38 

 
Szeretett Gyülekezet! 

 

Az imént felolvasott történet a (3. dia) Samáriai asszony 

Jézussal való találkozásába ágyazódik be. Azok kedvéért, akik 

esetleg nem ismerik a történetet, érdemes feleleveníteni, mert 

az egyik „legszebb” életváltozásnak lehetünk a tanúi. Egy zű-

rös hátterű, nem éppen tiszta erkölcsű asszony ennek a törté-

netnek az egyik „főszereplője”. Már öt férje volt, előszeretettel 

fogyasztotta a férfiakat és most is olyan kapcsolatban volt, ami 



„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) 

 

2 

 

nem nevezhető jó példának. Ez az állapota, helyzete vezetett 

oda, hogy szégyellte magát, kortársai megvetették, lenézték, 

ezért nem szívesen mutatkozott emberek előtt. Ezért is ment 

délben, a legnagyobb melegben a kútra vízért, amikor minden-

ki behúzódott a házába, hogy ne kelljen találkoznia senkivel. 

Azonban nem számolt azzal, hogy Jézus abban az időben és 

abban az órában éppen arra ment, a kútnál pihent és oltani kí-

vánta szomját. Aztán ez a találkozás változtatta meg ennek az 

asszonynak az életét, mert Jézus, aki zsidó létére – és ez is egy 

fontos háttérinformáció – beszédbe elegyedett egy samáriaival, 

ami nagyon, de nagyon nem volt szokás, hiszen kölcsönös 

megvetés volt a társadalomban egymás iránt. A zsidók lenéz-

ték a samáriaiakat, a samáriaiak megvetették a zsidókat, nem 

beszéltek, nem érintkeztek egymással. Ezért is volt ennek az 

asszonynak igazán furcsa, hogy lehet az, hogy ez a férfi, Jézus 

a kútnál beszédbe elegyedik egy ilyen samáriai asszonnyal. 

Már ez feltűnést keltett az asszonyban. Aztán egyre több min-

denre fény derül ennek az asszonynak az életébe, s az egyszerű 

beszélgetés gyógyító beszélgetéssé változik. Így vet 180 fokos 

fordulatot az asszonynak az élete. Megváltozik a gondolkodá-

sa, megbocsáttatnak a bűnei és ennél a kútnál meggyógyul az 

élete. Hatalmas változás történik benne. Ezt a változást – és 

gondoljatok bele micsoda változás, hogy ez az asszony, aki 

addig kerülte az embereket, most a kúttól egyenesen az embe-

rek közé megy – szétkürtöli az emberek között, mert azt a ha-

talmas nagy örömöt, hogy bocsánatra lelt és új életet kapott, 

nem tudja magában tartani. Így olvasunk erről (4. dia): „28Az 

asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt 

az embereknek”. Ennél a pontnál kapcsolódhatunk be a felol-

vasott történetbe. Jézus ott marad most már egyedül a kútnál, 

mert az asszony az eddig elkerült emberek közé megy, hogy 

bizonyságot tehessen Jézusról, akitől új életet kapott. Közben 

megérkeznek tanítványai, akik mit sem tudnak, hogy az idő 

alatt, amíg távol volt, Mesterük, Jézus addig is azon „fárado-

zott”, hogy emberek megismerhessék Őt. Jézus egy pillanatra 

sem maradt tétlen, nem veszítette szem elől, hogy jövetelének 
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mi volt az igazi célja, mert Ő azért jött, hogy minél több em-

bernek beszélhessen arról, hogy hogyan változhat meg az éle-

tük, hogyan nyerhetnek bűnbocsánatot. Ahogy a hétköznapi 

embernek a legtermészetesebb az étkezés, a mindennapi bete-

vő falat, úgy Jézusnak a legtermészetesebb volt, hogy az Atya 

akaratát teljesítse, és az elveszetteket megkeresse, megmentse. 

Ezért mondja Jézus a tanítványainak, akik nem értik a helyze-

tet (5. dia): „31Közben kérték őt a tanítványai: Mester, 

egyél! 32Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, 

amiről ti nem tudtok. 33A tanítványok egymást kérdezget-

ték: Valaki talán hozott neki enni? 34Jézus ezt mondta ne-

kik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, 

aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.”. Tulaj-

donképpen ennek az igeszakasznak ez a magva, veleje, a leg-

fontosabb része. Tudniillik Jézus feladatának célját, okát fo-

galmazza itt meg. Nem öncélúan élt ezen a földön. Nem azért 

jött, hogy keresse a maga boldogságát, boldogulását. Nem 

azért jött ebbe a világba, hogy kiteljesedjen, megvalósítsa ön-

magát – ahogy manapság reklámjaink sulykolják, hanem azért 

jött, hogy az Atya akaratát teljesítse. S ez neki olyan természe-

tes, mint az eledel, a mindennapi betevő falat. Sőt! Mondhatni 

azt, számára ez volt a legfontosabb, hogy az Atya szíve szerint 

éljen, cselekedjen. Fontosabb volt mindennél, mert mindent 

ennek rendelt alá. Ő, ha kellett odament a (6. dia) leprásokhoz, 

akiket mindenki került. Ha kellett, beszélt a (6/a dia) vámsze-

dőkkel, akiket mindenki gyűlölt és megvetett. Ha kellett (6/b 

dia), bement a sírboltba a már eltemetett Lázárhoz, aki negyed 

naposan feküdt holtan és már szaga volt. Ha kellett (6/c dia), 

meggyógyította a vakokat, és amikor „kellett” (6/d dia), akkor 

vállalta a kereszthalált. Ő azért jött – ahogy olvassuk Lukács 

evangéliumában, Zákeus történetében (7. dia): „10Mert az 

Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elve-

szettet.” Lk 19,10. Neki ez volt a szíve közepe, ezért égett, 

hogy téged és engem megkeressen, megszólítson, megtisztít-

son, új életet adjon! Ahogy tette ezt a nap hevében a samáriai 

asszonnyal ott a kút szegélyénél, teszi ezt most a 
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(kálmánházi/mandabokori/felsősima) gyülekezetben is 

mindannyiunkkal. Ő ma is csodálatos módon munkálkodik. 

Valami hihetetlen módon elevenedik meg a hallott Ige embe-

rek számára. Lelke által egészen a szívig tud hatolni, és valami 

megfoghatatlan és megmagyarázhatatlan módon az emberben 

vágy ébred, és azt mondja: „erre van szükségem nekem is! Ez 

hiányzott eddig az életemből!” És ott, ahol ilyen vágy ébred az 

ember szívében, ott Ő elkezd munkálkodni. Az ilyen őszinte 

kereső, vágyódó embereket bátorítja azzal az Igével (8. dia): 

„7Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zör-

gessetek, és megnyittatik nektek. 8Mert aki kér, mind kap, 

aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. ” Mt 7,7-8. Ez 

a samáriai asszony élte a maga kis egyszerű, de erkölcsi, lelki 

szempontból nagyon mély életét. El volt ő magának, nem akart 

ő különösen változtatni az életén, de amikor felragyogott szá-

mára az igazi élet, az, hogy lehet másképpen is élni, és még az 

ő elrontott életére is Jézusnak szüksége van, nem veti el, nem 

mond le róla, nem tartja értéktelennek ezt az asszonyt, akkor 

erre a felragyogott drága kincsre neki is szüksége lett. Ez a 

szükség korábban nem volt benne, de a Jézussal való találko-

zás, a Vele való beszélgetés ráébresztette arra, hogy Jézus kí-

nál valami olyat, ami neki nincsen és szüksége van rá. Talán 

lehet, hogy te is úgy ülsz itt ezen a mai alkalmon, vagy hetek, 

hónapok, évek óta, hogy jössz, mert megszoktad, nem hevítet-

ték fel a szívedet a róla halottak, de most felragyoghat számod-

ra is az a drága kincs, ami Jézusnál megvan, de neked még 

nincs meg. Felébredhet benned is az a vágy, hogy neked is arra 

van szükséged, amit Jézus kínál. Tudd, hogy Ő bármikor, bár-

milyen helyzetben jó szívvel kínálja és adja, ami az Övé. Ő 

azért jött, hogy adja azt, ami eddig hiányzott az életedből! Ő 

nem pótszer szeretne lenni, nem is kiegészítő vagy egy kellék, 

hanem Ő beakarja tölteni azt az űrt, ami nélküle van az ember 

életében. Ami egyszer úgy fogalmazott meg (9. dia) Pascal: 

„van a lelkünkben egy Isten alakú űr, amit egyedül Isten tud 

betölteni.”.  
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(9/a dia) Augusztinus pedig ezt mondta: „Magadnak alkottál 

minket és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik ben-

ned.”. Ez az űr minden ember szívében benne van, de sajnos 

nagyon sokan valami mással próbálják meg betölteni, s újra és 

újra azzal szembesülnek, hogy az az űr csak ott fog tátongani, 

betöltetlen marad, és az a szív továbbra is szomjúhozni fog, 

nyugtalan lesz, mert egyedül Jézus tudja betölteni azt az űrt 

senki és semmi más! Azt a szomjúságot egyedül Ő tudja olta-

ni, azt a nyugtalan szívet Ő tudja megelégíteni! Ezért hirdetjük 

Jézust, ezért változott meg annyi ember élete a történelem fo-

lyamán, (ezért vannak annyian ebben a gyülekezetben is, mert 

sokan megismerhették Őt személyesen), betöltötte az életüket, 

megváltozott az életük, bűneikre bocsánatot kaptak, célt és ér-

telmet nyert az életük és már más életet élnek. Jézust az tölti el 

a legnagyobb örömmel, amikor látja emberek életét kivirulni, 

amikor bűneiket megvallják és kiragyog az életük, meggyó-

gyulnak kapcsolataik, hozzá kötik Jézushoz mindenüket, min-

dent Neki rendelnek alá és áldás lesz az életükön. Ezt olyan 

csodálatos megtapasztalni. Ahogy ez az összetört és elrontott 

életű samáriai asszony is kivirul, célt nyer az élete, bűnei elfe-

deztettek, bocsánatot nyert, úgy lehet a mi életünk is hozzá 

hasonlóvá. Kiragyogott életed van-e, vagy benned is ott van a 

szívnek nyugtalansága, az az Isten alakú űr, ami betöltetlen 

maradt ezidáig? Tudod, nem kell ennek így lennie, mert Jézus 

azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetett. Érez-

ted már magadat teljesen elveszettnek, helyzetedet kilátásta-

lannak? Jézusnak van hatalma kezébe venni az életedet, csak 

engedj neki mindent át! Neki az „eledele” az, hogy az Atya 

akaratát cselekedje, betöltse és elvégezze és szívügye, hogy a 

te szívedet átformálhassa, életedet megváltoztathassa! Ahogy a 

nap hevében, a legnehezebb napszakban is azért ment a kút-

hoz, hogy találkozhasson ezzel az elrontott életű samáriai asz-

szonnyal, úgy ma is azért munkálkodik, hogy a te elrontott éle-

tedet kezébe vegye és megváltoztassa, ha te akarod és enge-

ded! Mert ehhez erre van szüksége! Ő nem akar úgy belépni az 

életedbe, ha te nem akarod. Ő szeret és tisztel annyira, hogy 
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kéretlenül nem lép be az életedbe. Ha kéred és hívod, akkor 

viszont teljes örömmel! Neki az okoz örömöt, ha beléphet az 

életedbe, kezébe veheti ügyedet. Neki az okoz örömöt, ha 

megbocsáthatja bűneidet, ha megvallasz Neki mindent! Ő 

olyan Úr, aki mindent kész megváltoztatni és rendbe hozni. 

Mindent, amit elrontottál, ami helyrehozhatatlan és megbo-

csáthatatlan, Ő azt is képes megbocsátani és rendbe hozni (I 

Móz 50,20).  

 Drága Testvérem! 

Hogy ülsz ennél a „kútnál”? Szeretnél-e változás az életedben? 

Eljutottál-e már te odáig, hogy képtelen vagy kezedben tartani 

a dolgokat? Tudod, Jézus az Atya szíve szerint kívánt csele-

kedni, ez töltötte be az életét, s te is úgy tennél a legjobban, ha 

kezébe tennél mindent, és az Atya szíve szerinti életed lehetne 

neked is. Ha engednéd, hogy betöltse életedet és kezére bíznál 

mindent! Tégy így, míg nem késő! 

 

        Ámen! 


