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Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A beszélgetést Jézus és a samáriai asszony között Jézus kérése vezeti be.
Mégsem azon van a hangsúly, hogy Jézus kér. Hanem azon, hogy adni akar 
itt is. Az ajándék után azonban, amelyet kínál, nem nyúlnak ki a kezek.
Tévedünk, ha azt mondjuk,hogy a helyzet mindig ugyanaz: Jézus adni akart, 
de akiket meg akart ajándékozni, azok kitérnek Előle. - Elhangzik most 
itt is az idő feletti megállapítás: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és 
hogy ki az, aki hozzád szól:, te kérted volna őt és adott volna néked élő 
vizet.

- Ha idő feletti, tehát minden időben érvényes, - kinek szól ma?

1 ./ Kétségtelenül mindnyájunknak, kétségtelenül neked! Jézus, Isten, aki 
Általa szól, nem személyválogató, tehát mindenkinek kínálja az Isten ajándé
kát. Egy samáriai asszonnyal találkozik Jézus a Jákob kútjánál. A samáriaiak 
és a zsidók között, akikhez vér szerint Jézus is tartozott, régi időktől 
fogva ellenséges viszony állott fenn, úgyhogy kerültek minden érintkezést, 
egymástól még jótéteményt sem voltak hajlandók elfogadni. Jézus mégis szóba 
elegyedik a samáriai asszonnyal, sőt, kéréssel fordul hozzá. Hamarosan 
háttérbe szorul azonban ez a kérése és kitűnik, hogy adni akar. Nem tesz 
különbséget ember és ember között, még akkor sem, mikor pedig,népe hozzátarto- 
zandósága érthetővé tenné ezt a különbségtételt, hanem fajra, pártra, különb
ségre való tekintet nélkül adni akar. - Micsoda ellentétek tépik, szaggatják 
ma az emberiséget és mélyítik a szakadékokat népek között, országokon belül, 
társadalmi rétegek között, családokon belül, az egyes családtagok között.
Milyen megszégyenítő (az) embereknek ez az egymásra való acsarkodása már 
abból a szempontból is, melyet szentigénkből is joggal meríthetünk, hogy 
Isten nem válogat, hanem mindenkit meg akar ajándékozni. Ebben a felismerésben 
óriási, hatalmas, kibékítő, kiegyenlítő, ellentéteket áthidaló erő rejlik.
Ha megértenők, akik egymással szembeszállnak: Isten mindegyikünk felé fordul, 
amikor ajándékát kínálja, nem tesz különbséget, - akkor az a megfontolás 
a leghatásosabban rendíthetné meg a lelkiismeretet: mi jogon helyezkedem 
én a másik fölé? Ha meg éppen rászánnók magunkat arra, hogy elfogadjuk     
Isten ajándékát, akkor Őnála igazán össze kellene találkoznunk mindazokkal, 
akik szintén Ő feléje tárják tenyerüket és az Isten felé nyúló kezek egészen 
magától simulnának egymáshoz, ha addig meg is tagadták volna egymástól 
a szeretetteljes szorítást. Ezt jól fontold meg, Testvérem, ha van, aki 
felé meglazultak, vagy megszakadtak a szálak, amelyek valamikor összefűztek 
vele.

De egy másik vonatkozásban is döntő jelentősége van annak a felismerésnek, 
hogy Isten nem személyválogató. Ha nem tesz különbséget ember és ember 
között, nincs Előtte kiváltságos és nem kiváltságos ember, - akkor énfelém 
is fordul, engem is megkínál ajándékával. Akkor én is az vagyok, sőt éppen 
én vagyok az, akit megszólít, amikor kínálja ajándékát.

Amikor ennek a személyes megszólítottságnak a tudata ébredezik bennem, 
akkor nyílik meg a lehetősége annak, hogy valóban az én és Te személyes 
viszonyába kerüljek Istennel hogy kész legyek elfogadni ajándékát. Csak ha 
megvan bennem ez a készség, csak akkor lehet nékem igazán közöm Istenhez.
Ezt is gondold meg Testvérem, aki vallásosnak tartod magad. És így, személy



szerint hozzád szólónak fogadd az igét: Ha ismernéd Isten ajándékát, tudnád 
ki szól hozzád, te kérnéd Őt, és Ő adna neked élő vizet!

2./ Mi tehát már most Isten ajándéka, amelyet készen tart számunkra? Élő 
víz, olyan, hogy aki belőle iszik, soha meg nem szomjúhozik, mert az a 
víz, benne soha ki nem apadó forrásokká lesz, amelyből örök élet buzog.
Isten ajándéka tehát röviden: élet, örök élet. Világos, hogy itt nem a 
testi életről van szó. Ez is Istentől van, és nagyon jó volna, ha ezt sohasem 
tévesztenők szem elől. Megbecsülnénk, nem történnék meg, hogy akárhányszor 
bűnös módon panaszkodjunk miatta, hogy élnünk kell,nem is keseregnénk annyit 
a sorsunk miatt, mert kibékítene velünk a bizonyosság, hogy az életünkkel 
együtt annak kereteit is Isten akarata szabta meg. És érezvén a felelősséget, 
amelyet életünkkel mi kaptunk, mindjárt készebbek lennénk arra, hogy elfogad
juk azt az ajándékát, amellyel a testi élet ajándékát tetőzni, megkoronázni 
akarja: elfogadnánk az örök életet. És ott, ahol elfogadják, hozzájárul 
a testi élethez, átjárja azt, irányítja azt, határozott bélyeggel látja
el.    Bőbeszédű magyarázat helyett világítsa meg ezt az örök életet néhány példa.
A meg nem ajándékozott ember - fizetésért, megélhetésért dolgozik. Akiben 
örök élet van, a legegyszerűbb foglalkozásban is olyan hivatást lát, amelyben 
Istenért kell megállnia, amelynek hű betöltéséért Istennek felelős. A pusztán 
testi életet élő ember magának tulajdonít minden sikert, és ezért hiú, 
sokra tartja magát, büszkeségében többre, mint egyebeket. Az örök életben 
járó ember Isten kezéből vesz minden eredményt, még akkor is, ha verítékezett 
érte, és ezért alázatos és nem fuvalkodik fel. A meg nem ajándékozott ember 
magának él, és önmagát szereti. Tud szeretni másokat is, de csak olyanokat, 
akiknek élete hozzátartozik a maga boldogságához. Szánakozni tud másokon 
is, ha nyomorúságuk láttára megrezdül szívében egy húr, amelyet Isten feszített 
ott ki, amikor szívét megalkotta, de igazán testvéreket látni bennük, akiket 
Isten vezetett útjába, tiszta jóindulattal közeledni olyanokhoz is, akik 
rosszindulatukkal szereznek neki keserű perceket - csak az tud, akinek 
az örök élet a hatóereje. - Aki csak él, szintén vallhat be magának elkövetett 
bűnöket,de ezeket több-kevesebb könnyedséggel maga bocsátja meg magának.
Az örökélet birtokosát is bánthatja akárhányszor lelkiismerete, sőt, százszoro
san éberebb az benne, mint másokban, de a tehertől, amellyel bűntudata 
sujtja, úgy keres szabadulást, hogy Istenhez menekül vele, és nem nyugszik 
addig, amíg bizonyossá nem válik afelől, hogy Ő megbocsátott neki. A testi 
életet élő ember örömöket kerget, fél a szenvedéstől és még jobban irtózik 
a haláltól. Az örök élettel megáldott ember is szereti az örömöt, de ezzel 
az egész életét átvilágító örömmel az a bizonyosság ajándékozza meg, hogy 
ő Isten gyermeke, ehhez a bizonyossághoz menekül a szenvedésben is, és 
benne elviseli azt, sőt áldásáról is tud beszélni. A halál komolyságát 
ő is érzi, de meg tud békülni vele, mert mögötte látja felragyogni az örökké
valóság fényét, ahol csak teljességre jut az örök élet, amely már most 
is kiemeli a magára hagyatottság, a kiszolgáltatottság kárhozatából.

Ebben a néhány példában pedig ne láss puszta szemléltetést, hanem érezd 
ki belőle a számonkérést is, hogy te ugyan az Istentől megajándékozottak 
közé tartozol-e. És figyelj még arra is, hogy Jézus az örök élet vizéről azt    
mondja, hogy aki belőle iszik, soha meg nem szomjúhozik. Ebben benne van 
az a megállapítása, hogy aki nem nyerte még el ajándékát, az játékszere 
az örök vágyakozásnak, a ki nem elégültség érzésének, az örök k eresés és 
ide-oda hányattatás nyugtalanságának. Az örök életet nem ismerő, kereső lelkek 
a hangulatok rabjai, beszédes példái ennek az igazságnak. És úgye, hogy 
ilyenekre ismerhetnek magunkban közöttünk is akárhányan?
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3./ De akkor miért nem nyúl Isten ajándéka után mindenki mindkét kézzel?
A samáriai asszony magatartása nagyon tanulságos válasszal szolgál. Jézus 
közeledésére azonnal bizalmatlansággal felel. A faji ellentétre hivatkozik. 
Mintegy képletesen utal ezzel a vonásával már ez a régi történet is előre, 
későbbi századokra, amikor Jézus zsidó származása is elzárja majd előle 
az utat (az) emberek szívéhez. - Jól tudjuk, hogy hányan vannak ma, akik 
azért ne^m akarnak Róla hallani, mert Istennek úgy tetszett, hogy a zsidó 
nép körében öltsön testet az egész emberiség Megváltója. Annak is van képi  
mondanivalója,hogy Jézus kérésén ütközik meg a samáriai asszony. Mindig 
is az nehezíti meg a közeledést Hozzá, hogy emberek visszariadnak az áldoza
toktól, amelyeket nekik kellene hozni. Hiszen aki komolyan veszi Őt, annak 
fel kell hagyni ilyen vagy olyan életmóddal, annak ezt vagy azt nem szabad 
tenni. - Az e-miatt való húzódozással kapcsolatban mindjárt rámutathatunk 
arra az értetlenségre, amelyet a samáriai asszony a többiek során Jézussal 
szemben tanúsít. Mikor Jézus megmondja neki, hogy tulajdonképpen Ő tartogat 
számára ajándékot, szavait sehogyan se   akarja megérteni, gondolatai mindig 
csak a kút és annak vize körül keringenek. Mennyi félreértéssel találkozik 
Jézus igénye általában az embereknél! Törvénykönyvet látnak tanításaiban, 
terhes előírásokat, az egyéni szabadság megszorítását, és nem veszik észre, 
hogy Benne nem tanítómesterrel, sőt nem is a parancsoló és tiltó Istennel 
állanak szemben, hanem a szeretet Istenével, aki keblére akarja őket vonni, 
aki meg akarja őket ajándékozni. Érdekes megfigyelni azt is , hogy a samáriai 
asszony szavaiból bizonyos sértődöttség is szól: Jézus máshonnan akar neki 
vizet adni: tehát lebecsüli azt a Jákob kútját, amelyhez ők - vallási, 
történeti hagyományok alapján - annyira ragaszkodnak. Neki pedig elég 
ez a kút. Bizonyos jóllakottságot árul el tehát az asszony: minek az, amit 
itt kínálnak neki, megvan ő anélkül is. Kell-e külön hangsúlyozni, hogy 
Jézussal szemben az ilyen természetű elzárkózás is ugyancsak gyakori? Nem 
kell, amit Ő adni akar, megvannak jól anélkül is! És utalássa^azokra a 
vallási vonatkozásokra, amelyek idegenkedésében szerepet játszanak. Nem 
jelentkezik-e finomabb formában az ellenállás ilyen formában is: Megvan 
a magam hite, templomba is járok vasárnaponként, imádkozgatok is, - nekem 
ez elég, - hagyjanak nekem is egy kis jogot az élethez! Nos, és most Testvérem, 
a te dolgod az, hogy a hallottak  alapján megállapítod, hogy te miért nem 
kaptad még meg az örök élet ajándékát!

Ami pedig az unszolást és sürgetést illeti, tudd meg, hogy erőszakkal sohasem 
fogja néked megadni az Úr."Ha kérted volna, adott volna néked élő vizet." 
Így szólt a samáriai asszonyhoz, így szól hozzád is. De hogy kérjed, mint 
ahogyan az az asszony is elfogadta később az ajándékot, azért hirdettetett 
most néked az ő története. Azért, hogy odatartozzál te is a boldog, soha 
nem szomjúhozó megajándékozottakhoz!


