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JÉZUS AZ ÉLŐ VÍZ FORRÁSA 
Lekció: Ézs 55,1-11 
Textus: Jn 4,11-18 Az asszony így szólt hozzá: "Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? Talán 
nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is?" Jézus így 
válaszolt neki: "Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg 
nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." Az asszony erre ezt mondta: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy 
ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni." Jézus így szólt hozzá: "Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!" Az asszony 
így válaszolt: "Nincs férjem." Jézus erre ezt mondta: "Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem 
férjed: ebben igazat mondtál." 

Kedves Testvéreim! A samáriai asszonyról szóló történetből választ kaphatunk arra, hogy miképpen ismerteti 
meg magát az Úr Jézus az emberrel. Arról olvasunk az Igében, hogy Jézus megszólította ezt a nőt. Segítséget kért 
tőle. Arra kérte, hogy adjon neki inni, majd beszédbe elegyedett vele. Jézus megszólító szavára pedig sokféleképpen 
reagálhat az ember, mint ahogyan ma is sokféleképpen teszik ezt. Van, aki meg sem hallja azt, így nem is válaszol 
Jézus megszólítására. Figyelmen kívül hagyja, mintha ez az asszony, miután Jézus megszólította őt, hirtelen hátat 
fordítva, sietve eltávozott volna. De ő nem ezt tette, hanem beszélgetni kezdett Jézussal. 

Jézus ma is beszélgetni szeretne velünk. Mert Vele ma is lehet beszélgetnünk. Ma is megszólít, és ma is 
meg lehet hallani az Ő szelíd és kedves hangját az Igében. Neki ma is lehet válaszolni imában. De felvetődik a 
kérdés? Miért szólít meg minket Jézus? Miért akar velünk beszélni? Maga Jézus ezt így fogalmazta meg: 
Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (Jn 10,10) Ezért szólítja meg ezt a samáriai asszonyt is, és ezzel a 
céllal akar minden egyes alkalomkor beszélni velünk is. Hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk. S amikor 
megszólítja a samáriai asszonyt, észrevehető az asszony szavain, hogy gúnyolódni kezd Jézussal: "Uram, merítő 
edényed sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet?” 

Kedves Testvérek! Ma is sokan gúnyosan viszonyulnak az Úr Jézushoz. Azt mondják: „Ugyan már, hogy 
támadt volna Ő fel a halálból és hogyan lehetne hatással az én életemre az Ő halála és feltámadása. Vannak ma is, 
akik gúnyolják Őt. Sőt, egyenesen káromolják szent nevét. Ez a nő is szinte gúnyosan felel. Hogy tudnál te nekem 
élő vizet adni, hiszen még merítő edényed sincs. És ebből a feleletből az is látszik, hogy mennyire nem érti Jézust. 
Hiszen Jézus nem a földi vízről beszél, hanem az élő vízről. Különbséget tesz a kétféle víz használata között. A 
földi víz a testet szolgálja, és mivel a test ki van téve a romlásnak, az őt támogató segítségnek is törékenynek és 
átmenetinek kell lennie. Az élő víz, vagy mondhatnánk úgy, hogy lelki víz pedig a lelket eleveníti meg. És mivel a 
lélek hallhatatlan, így a lelki víz is örökkévaló. Így az élő víz, a lelket megelevenítő víz nem egy esetleges, romlandó 
víz. Jézus szavaival: „Aki ebből (a földi) vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, 
soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." Mert Jézus azért jött, hogy életünk legyen 
és bővölködjünk. Amit Ő ad, az mind az életet szolgálja. Még a víz is élő, mert azt a célt szolgálja, hogy általa örök 
életünk, üdvösségünk legyen. De azt látjuk, hogy a samáriai asszony még mindig nem érti, hogy Jézus nem erről a 
földi vízről beszél. Azt mondja: "Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni." 

Ma is sokan nem értik, hogy mi az a lelki víz. Sokan azt sem tudják, hogy nekünk embereknek van lelkünk. 
Vagy ha tudják, mégis úgy élnek, mintha nem tudnák, hogy mi az a lélek. Az emberek nagy része úgy éli az életét, 
mintha nekünk, embereknek csak testünk lenne. És nem akarják elfogadni a Szentírás tanítását, hogy nekünk 
lelkünk is van, és hogy az emberi lélek örökké él. Nem veszik azt sem tudomásul, hogy a lélek is tud szomjazni. 
Sőt igazán a lélek az, amely majd kiszárad a szomjúságtól. 

Mert az emberek nagy része ma csak azért küzd, hogy a teste ne szomjazzon, ne éhezzen, ne fázzon. Ma, 
amikor olyan nagy mértékben uralkodik a materialista felfogás, hogy csak az anyagi számít, ma, amikor valakit 
szinte csak aszerint értékelnek az emberek, hogy mivel rendelkezik, milyen anyagi javakkal bír, a Szentírás Igéje 
figyelmeztet minket. Isten nem azt nézi, amit mi emberek. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, 
ami a szívben van. (1Sám 16:7) Ő a lelkünket nézi, és jól látja, milyenek a gondolataink, milyen fájdalmaink vannak, 
milyen félelmekkel küzdünk, milyen megkötözöttségek rabságában éljük az életünket. 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerőseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

Jézus pedig azért jött, hogy éljünk és bővölködjünk. Azért jött, hogy Önmagát kínálja számunkra, hogy 
kínálja az élő vizet, hogy az örök életre buzgó víz forrásává váljon bennünk. Amely nem apad ki soha, hiszen 
kétezer év múlva is Jézus az egyetlen kút, amelyből élő víz árad, amely ma is örök életet ad. Ha Jézusra nézünk, ha 
Őt hallgatjuk, ha Benne hiszünk, és hisszük, hogy Ő értünk halt meg, a mi bűneinkért, és hogy feltámadása a mi 
feltámadásunk záloga, akkor Ő forrássá válik az életünkben. 

És amikor lelki szomjúság gyötör, amikor megbántottak, amikor háborog a lelkünk, amikor félünk, amikor 
kérdések gyötörnek, amikor nem találjuk a helyünk, amikor egyedül érezzük magunkat, akkor Ő ott van velünk. 
És ha Rá figyelünk, Hozzá imádkozunk, olvassuk szent szavát, akkor a szívünket betölti az Ő Szent Lelke: a 
vigasztaló, a megbátorító Lélek, a Szeretet Lelke, amely elűzi a félelmet, amely békességet ad és szeretetet. És 
megtapasztaljuk, hogy a Szentlélek úgy hat szomjas lelkünkre, mint a felüdítő hűs víz a szomjas, kitikkadt vándorra. 
Jézus ma is kínálja az élő vizet. Azt mondja: Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak 
az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21:6) 

Jézus újabb dolgot kér a samáriai asszonytól. Azért, hogy a nő jobban megismerje Őt. Azt kéri tőle: Menj 
el, hívd a férjedet, és jöjj vissza!"Az asszony így válaszolt: "Nincs férjem." Jézus erre ezt mondta: "Jól mondtad, hogy férjed nincs, 

mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál." Hirtelen a samáriai asszony észreveszi, hogy lehullt 
róla a lepel. Rádöbben arra, hogy Jézus mindent tud róla. Rádöbben, hogy Jézus elől nem tud semmit elrejteni. És 
egyre inkább megismeri Jézust. A későbbi versekben olvashatunk arról, hogy előbb prófétának gondolja, majd 
pedig megtudja, hogy Ő a várva várt Szabadító.  

Így ismerteti meg magát az Úr Jézus az emberrel. Ez az Ő munkamódszere. Ő nem tör ránk. Ő türelmes 
és szeretettel teljes. Ő nem sértődött meg, és nem fordult el a samáriai asszonytól, amikor ő gúnyolódni kezdett, 
hanem türelmesen, szeretettel felfedte magát előtte. Lehet, hogy először kétkedőn, gúnyosan viszonyult Jézushoz, 
de nem fordult el Tőle. S aztán, ahogy egyre inkább megismerte Jézust,  hit támadt a szívében. Ahogy hallotta 
Jézus szavait, elkezdett hinni Benne. Mert „a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Rm 10,17) És a 
későbbiekben láthatjuk ebben a történetben azt, hogy ez megváltoztatta az életét. Abból a nőből, aki a forró 
napsütésben, a déli órákban jött vízért a hűs reggel helyett, csak azért, hogy mással ne kelljen találkoznia, hogy ne 
kelljen szégyenkeznie kétes erkölcsi élete miatt, most maga szalad a városba az emberek közé, és tanúvá válik, és 
Jézus evangéliumát hirdeti másoknak: Azt mondja: "Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit 
tettem: vajon nem ez-e a Krisztus?" (Jn 4,29) S azt akarja, hogy élő víz forrásává váljon a mi életünkben is. Így legyen. 
Ámen.     Dr. Pótor Áron 

 

 
Óévi istentisztelet végén pezsgővel koccintás 

Alkalmaink (2018. január):                       (Kép: AÁ) 

10. szerda 16.00 
Bibliaóra.  A megváltás élménye személyes életünkben (előkészítő kérdések a bejárati  
asztalon)  

11. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

12. péntek 17.00 

Filmklub - Pillangó cirkusz Nick Vujicic főszereplésével. "Egy férfi, 
akinek Isten hátat fordított" - hangzik el a rövidfilmben. Az üzenete viszont 
ez: Senkinek nem fordított hátat, aki segítségül hívja! Az ember él megtérés 
nélkül háttal Neki, s ezért éli meg a veszteségeit vagy a fogyatékosságát 
tragédiaként. "Mikor az ember tudatosan lebontja a korlátokat és hittel edzi 
akaratát, felismeri a sátán hazugságait és legyőzheti azokat." 

14.  vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás) 

21. vasárnap 17.00 Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekarral 
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