
 
27. Jézus és Nikodémus. Jézus és a szamariai asszony 

      -bővebb kommentár, tanári - 

I.Jézus és Nikodémus 

1.Ki volt Nikodémus?  

-Nikodémus a farizeusokhoz tartozó, gazdag, köztiszteletben álló írástudó volt,  

a Szanhedrin tagja. Nem volt papi személy. Sehol máshol nem szerepel az 

Újszövetségben, csak itt. 

-Nikodémosz görög eredetű név, jelentése: „a győzelem népe”. Érdekes a neve is, 

mert nem a „laosz” görög szóból alakult neve, amely szervezetlen tömeget jelent, 

hanem a „démosz”-ból, mely politikailag egyesült népet jelent(pl. demo-krácia) 

-Az evangéliumban több példázat is úgy mutatja be a gazdagokat, mint az evangélium befogadására képtelen 

emberek(pl. a gazdag ifjú, a dúsgazdag a szegény Lázáral szemben, a balga, aki rossz helyen halmozza fel 

vagyonát) 

-Az evangéliumban azonban szerepelnek olyan tehetős emberek is, akik jót cselekednek(pl. Zakeus, Arimateai 

József, az asszonyok, akik vagyonukat Jézus és tanítványai szolgálatába állították) 

-Társadalmi és képzettségi pozicját tekintve messze fölötte áll Jézusnak és mégis eljön Jézushoz, hogy tanuljon. 

Nagysága alázatában áll. 

Érdekes az is, hogy éjszaka jön Jézushoz. Ez egyrészt jelzi félelmét, másrészt pedig türelmetlenségét, hogy minél 

hamarabb beszéljen Jézussal. 

2.Jézus és Nikodémus párbeszéde: az újjászületés 

-Nikodémus „Mesternek” szólítja Jézust, ahogyna később ms farizeusok is. 

Nikodémus esetében ez egy udvarias köszöntés. 

-Az újjászületés esetében vissza kell gondolnunk Keresztelő Jánosra, aki „csak 

vízzel” keresztelt. 

-Nikodémus kijelentésében(„csak az tehet ilyet,  

aki Istentől jön”) benne van, hogy milyen módon lehet akkor Istenhez eljutni. 

-Jézus világossá teszi, hogy önmaga erejéből nem tehet semmit, hagynia kell,  

hogy méltóvá válhasson Istenhez eljutni. Ehhez azonban János bűnbánati keresztsége nem elég. Már Keresztelő 

János kihangsúlyozta ezt, hogy aki utána jön az vízzel és Szentlélekkel keresztel. Ezt nagyon jól magyarázza szent 

Pál  a Tit 3,5-ben: 5Nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, s a Szentlélekben való 

újjászületés és megújulás fürdőjében, 

-Ennek alapján nem az emberi erőfeszítés eredménye az örök élet, hanem a Szentlélek ajándéka annak, akit jónak 

talál erre. A helyes hívő magatartás is a Szentlélek műve. 

-Akik a Lélekben újjászületnek azok a személyek, akik eljutnak a Jézusba való hitre, embertársai felé ez a hit 

mutatkozik meg a jótettekben. 

-Ez olyan, mint egy újjászületés. A görög „anóthen” szó nehezen fordítható. Ez a szó egyszerre magábanfoglalja a 

„fentről születést”, a „kezdettől való születést” és az „újraszületést”. A szó leginkább a prológus egyik versével 

kapcsolódik össze: 12Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik 

hisznek nevében. Az újjászületés tehát azt jelenti, hogy miután a földre születtél Isten gyermekévé is kell válnod, 

újraszületsz, hogy ne csak a világ gyermeke legyél, hanem szülessél meg Isten gyermekévé válva. 

-Ahogyan az Ige megtestesülése a Szentlélek által történt, hasonlóan az Istenbe való újjászületés is a Szentlélek 

által történik. 

3.Jézus és Nikodémus párbeszéde: az Emberfia 

-Midőn Nikodémus megkérdezi „Hogyan lehetséges ez?” további tanítást és felvilágosítást vár. 

-Amikor Jézushoz jött azzal kezdte mondatát, hogy „Mi tudjuk”. A Mi az írástudók a Törvényre alapozva. Ezért 

van Jézus szavában a kérdés: „A nép tanítója vagy és mégsem tudod, nem érted?” 

-Ugyanakkor Nikodémus kérdése emlékeztet Mária kérdésére is, amikor mondta: „Hogyan lehetséges ez, hiszen 

férfit nem ismerek” 

-Ezután mintegy monológként következik Jézus tanítása. Ez az úgynevezett „nagy kinyilatkoztatási beszéd” 
11Bizony, bizony, mondom neked: arról beszélünk, amit tudunk, s arról tanúskodunk, amit láttunk, mégsem 

fogadjátok el tanúságtételünket. 12Ha földi dolgokról beszélek, s azt sem hiszitek, hogy fogjátok hinni, ha majd a 

mennyei dolgokról beszélek?. 

 

 



 

Érdekes, hogy Jézus többes számban beszél. Gondoljunk arra, hogy a könyv akkor íródott, amikor a keresztények 

már misszionáltak és hirdették az Evangéliumot. Akár ők is elmondhatták ezeket a szavakat, Jézus pedig azonosul 

velük.  

-A többes szám utal azonban azokra is, aki előre meghirdették a Messiást: a Törvény és a próféták. Jézus egy 

Mózes könyvében található történetre utal, amikor a lázadó zsidókra Isten kígyókat  

-Az „Emberfia” kifejezéssel találkoztunk már, amikor Jézusról beszéltünk, a kifejezés Jézusra utal arra az 

emberre, aki fentről jött és az Isten Fia. 
16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem 

örökké éljen. 17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen 

a világnak.  

Jézus megmagyarázza, hogy miért jött el az Emberfia, mi volt a kiinduló ok, amiért Isten a földre jött. Az isteni 

szeretet volt az egyetlen indok. Magának az Atyának a szeretete találta meg a módját, hogy ez a szeretet 

tapasztalhatóvá, eseménnyé és kézzelfoghatóvá legyen. 

„Adta oda” = ez nemcsak azt jelenti, hogy egyszerűen átadta, miként árus a vásárolt árut, hanem odaajándékozta 

egyetlen Fiát, a világra „hagyta” Őt. Az „egyetlen fiú” emlékeztet Ábrahám és Izsák áldozatára. 

-Eljött a világba, de nem azért, hogy büntessen, hogy ítéljen, akár az ellenőrök az üzletekbe, hanem hogy 

eljuthassunk az örök életre. Jézus tehát nem az ítélés, hanem az üdvőzítés miatt jött. Ezzel szembenáll korai 

zsidóság és az esszénusok elképzelésével, akik úgy képzelték, hogy előbb az ítélet jön s csak azután az üdvösség. 

-A világosság-sötétség kettősségről már szóltunk a Prológusnál 
21Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az 

Istenben vitt végbe 

 

II.Jézus és a szamariai asszony 

 

1.Szamaria(ld a két térképet az utolsó oldalon) 

-Galileából az út Jeruzsálembe Szamarián keresztül vezetett és  

három napig tartott. Az egyik pihenő Jákob kútjánál, Szikhár falutól kb. 1 kilométerre volt. Fontos útkereszteződés. 

Közel volt a szamariaiak szent hegye, a Gerizim hegy is.  

-Jákob kútja szimbolikus hely is: ez a kút azon a helyen volt, amelyet Jákob akkor vásárolt, amikor elvált 

testvérétől. Ugyanakkor emlékeztet az evangélium első fejezetére is, amelyben már előre jelezve van, hogy it 

Jákobnál valaki fontosabb van.  51„Bizony, bizony, mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten 

angyalai föl s leszállnak az Emberfia fölött.”(Jn 1,51)  

2.A párbeszéd az „élő vízről” 

Maga a kút alkalmat ad, hogy az élő vízről tárgyaljon Jézus és a szamariai 

asszony. 

Egy dialógus, egy párbeszéd alakul ki Jézus és az asszony között. A 

szinoptikusokban a párbeszédek általában rövidek és a körülállók is hallják, 

Jánosnál azonban nem. Nikodémussal is 

csak Jézus beszél és itt is Jézus és az asszony párbeszéde négyszemközt 

zajlik, miután az apostolok bemennek élelemért Szikhárba. Érdekes, hogy 

Jézus táplálékért küldi a tanítványokat, mert később kiderül, hogy nem szorul 

táplálékra. 

-A hellén világban(amelyben született az evangélium is) Platóntól kezdődően ilyen párbeszédes formában fejtettek 

ki vallási és filozófiai eszméket. 

-A platónikus párbeszéd formája a következő volt: 

 -A tanítvány kérdéseket tesz fel, közben mindig mindent félreért, és ezáltal mesterének lehetőséget ad, hogy 

egyre mélyebbre vezesse tanítása titkában. 

 -Ehhez hasonló a párbeszéd Jézus és a szamariai asszony között. 

a)-Jézus: Adj innom! 

-Szamáriai asszony: Hogyan? Zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól kérsz inni? 

Az asszony csodálkozik Jézus kérésén, szó szerint veszi, hiszen a zsidók és a szamariaiak között éles ellentét 

volt.(ld. 19 .óra: Jézus útban Jeruzsálem felé) 

Érdekes Jézus kérése, amly emlékeztet a kereszten levő Messiásra, aki így szólt: „szomjazom”. 

 



 

-A szomjúság: déli vidékek vendégfogadójának alapvető kötelesságei közé tartozott, hogy a szomjazónak egy 

korty vizet adjon(„Szomjas voltam és innom adtatok”-Mt 25,35). A víz utáni epekedés az Isten utáni vágy 

szimbóluma: 2Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram.(Zsolt 42,2). 

A szomjazónak Jahve vizet fakasztott a pusztában. 

b)-Jézus: Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kértél volna tőle, s ő élő 

vizet adott volna neked.  

-Szamáriai asszony: Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vehetnél hát élő vizet? 12Csak nem 

vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebből ivott a fiaival és állataival együtt?  

Érdekes az „élő víz” kifejezés. Ugyanis ez a patakok és források vizét jelöli a ciszternákban található vízzel 

szemben. 

Az asszony első látásra félreérti Jézus szavait, de benne van az a gondolat, hogy Jézus élő vizet tud fakasztani, 

vagyis kutat tud ásni, sőt egy patakot is elővarázsolni? Ehhez kötődik a másik gondolat, hogy Jézus nagyobb 

Jákobnál, aki – a hagyomány szerint- ezt a kutat adta. Érdekes az is, hogy a zsidó hagyomány szerint Jákob vize 

húsz év alatt sem apadt el, míg ő megszolgált Ráchelért.  

-A Ráchellel való találkozás is egy kútnál történik: Ráchel épp juhaival érkezik a kúthoz,amely le van fedve, 

Jákob megszereti út, elgördíti a követ a kút szájáról és megitatja juhait. Ehhez a párbeszédhez hasonlít Jézus és a 

szamariai asszony beszélgetése. 

Az „élő víz” jelenti  az esszénusok azon gondolatát is, mely szerint az Isten előírásait teljesítő emberek azok, akik 

„bővízű kutat ásnak” 

c)-Jézus: Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből 

iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet 

én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.  

-Szamariai asszony: Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé, 

s ne kelljen idejárnom meríteni. 

A beszéd harmadik fordulata, amikor Jézus már nem a földi kút vagy patak vizéről beszél, hanem arról a forrásról, 

amely soha el nem apad. Az aszony ezt szószerint érti és arra gondol, hogy ez olyan víz, amelyet ha birtokol soha 

nem kell már vizért jönnie a kúthoz.  

A Jézus által nyújtott víz különleges: 21Aki megízlel, még jobban kíván, s aki iszik belőlem, még jobban 

szomjazik.(Sir 24,21) 

Az élő víz a Lélekre utal: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, 38aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava 

szerint, élő víz folyói fakadnak.” 39Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek.(Jn 7,37-39) 

Isten Lelke és a víz már a Biblia első könyveiből nyilvánvaló: Isten lelke lebegett a vizek fölött. (Ter 1,2). A 

Nikodémussal folytatott párbeszédben is  Jézus a Lélek mellé helyezi a vizet. 

A keresztrefeszített Jézus oldalából is víz fakadt, ezáltal az élő víz forrásává vált. 

d)-Jézus: Menj, hívd el a férjedet, és gyere vissza!  

-Szamariai asszony: Nincs férjem  

-Jézus: Jól mondtad, hogy nincs férjed, 18mert volt ugyan öt férjed, de akid most van, az nem férjed. Így igazat 

mondtál. 

Érdekes mozzanat ez is. Nincs megfelelő magyarázat, hogy miért éppen öt férje volt az asszonynak. Mindez 

hasonlít a szadduceusokkal folytatott vitához, amikor a történetben az asszonynak hét férje volt s a mennyben 

melyiknek lesz felesége. Előkerül, újra Jákob és Rebeka udvarlási helyeként a kút más szempontból. Jézus 

felváltja az öt férjet, vagyis felváltja kapcsolatát a földi tisztátalanságról a mennyei Vőlegénnyel való tiszta 

kapcsolatára. 

Az ötre kerestek mégis különböző magyarázatokat: 

 Szent Jeromos szerint az öt férj a Szamariában tisztelt öt pogány istenséget szimbolizálja, de lehet az öt érzék 

is, amelyeket az ember kielégít. 

A jelenet ugyanakkor bizonyíték Jézus istenségére is, aki belelát az asszonyba és gondolataiba, ahogyan az 

előfordul többször a farizeusokkal is. 

e)-Szamariai asszony: Uram, látom, próféta vagy. 20Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti meg azt 

mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni. 

-Jézus: Hidd el nekem, asszony, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják 

imádni az Atyát. 22Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól 

ered. 23De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az 

Atya ilyen imádókat akar. 24Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. 



 

A szamariaiak szerint a „próféta” az, aki majd a lerombolt Templom edényeit újból felszínre hozza és ezáltal 

Garizim hegyén fogják imádni az Istent, nem Jeruzsálemben,és beteljesül Jákob pátriárka álma: 
16Jákob fölébredt álmából és így szólt: „Valóban az Úr van ezen a helyen és én nem tudtam.” 17Megborzadt, és azt 

mondta: „Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza és itt van az ég kapuja.” (Ter 28,16-18) 

-Jézus itt meghirdeti a messiási időt, amikor már nem a hely lesz a fontos, ahol Istent imádják, hanem az 

imádkozó állapota.  

A feltámadt Úr ugyanis pótolni fogja a meglevő jeruzsálemi és a már lerombolt Gerizim hegyi templomot. A 

templomi szertartások megszűnnek, de Isten imádása nem. Az imádás Lélekben és igazságban elsz. Az esszénusok 

szerint a Tóra(Törvény) egy a tanítók által ásott kút, amelyből ered a tudás. János szerint a tudás maga Jézus 

személye, Ő az igazság, mert Ő Isten megnyilvánulása 

küldött s csak az menekült meg, aki az Úr utasítására gyártott rézkígyóra felnézett. 

A földi liturgikus imádásnak a szerepe, hogy előkészítsen minket a örök liturgiára, ahogyan az angyalok imádják 

Istent. 

f)-Szamariai asszony: Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Fölkent, s amikor eljön, mindent tudtunkra ad. 
-Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek. 

A párbeszéd végszava az asszony feltételezése, hogy Jézus lehetne a Messiás, amire Jézus válaszol, hogy „Én 

Vagyok”, amely az evangéliumban Jézus istenségére utal. Emlékeztet egy másik jézusi mondásra is: „Bizony, 

bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.”(Jn 8,58) 

3.Az apostolok visszatérnek 

Ezután az asszony elmegy Szikhárba, azért, hogy a szamaritánusokat elhozza a Messiáshoz. Közben visszatérnek 

az apostolok. Hozzák az eledelt, de érdekes Jézus válasza: „Van eledelem, csak nem tudtok róla.” 

Mintha folytatodna a párbeszéd a szamariai asszonnyal. A tanítványok félreértik Jézus szavait és nem értik, hogy 

honnan van eledele. Jézus szavai azonban hídat képeznek az „élet vize” és az „élet kenyere” között, amelyről 

majd a következő gondolategységben lesz szó. Emlékeztet Jézus megkísértésére is, ahol Jézus így vág vissza: 

„Nemcsak kenyérrel él az ember.” A zsidók is a Törvényt úgy tekintették mint mindennapi taáplálékot. 

-Jézus ezután több közmondással érzékelteti a végső időket, az aratás idejét.A messiási idők jellemzője, hogy 

egyszerre van a vetés és az aratás. Szent János evangéliumában az evangélium hirdetése, a tanúságtétel nem a 

keresztrefeszítéssel/ feltámadással kezdődik, hanem hanem már Jézus idejében. Érdekes a mondás: 37Mert igaza 

van a szólásmondásnak: Más vet és más arat. 38Nos, azért küldtelek benneteket, hogy learassátok, amit nem ti 

munkáltatok. Mások fáradoztak, s ti az ő munkájukba álltatok bele.” 

Jézus itt utalhat arra is, hogy az apostolok majd ott fognak téríteni először, ahol a szamariai asszony már elvetette a 

magot.  

4.A szamaritánus hívek 

A szamariai asszony saját tapasztalatára hivatkozva tanúságot tesz Jézusról, 

szavának pedig hisznek a szamaritánusok és kijönnek a kúthoz, majd 

megvallják, hogy saját tapasztalatuk szerint is megismerték, hogy Jézus a világ 

Üdvözítője. Az Üdvozítő szó a  

„Soter” ritkán fordul elő a korai újszövetségi iratokban, csak Jézus 

gyermekségtörténetében, valamint egyszer az ApCsel-ben. A pogány világban 

ezzel a címmel illették az istenségeket, királyokat, császárokat. Egy efezusi 

felirat Iulius Caesar-t nevezi „Soter”-nek.Ez is jelzi, hogy Jézus Üdvőzítő 

megnevezése az első század végéről származik és Jézusra, mint Istenre 

vonatkozik. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

JÉZUS ÉS NIKODÉMUS 

31Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. 2Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: 
„Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az 
Isten.” 3Jézus azt felelte neki: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten 
országát.” 4Nikodémus megkérdezte: „Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy 
újraszülessék?” 5Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy 
be az Isten országába. 6Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. 7Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: 
újjá kell születnetek. 8A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, 
aki a Lélekből született.” 9„Hogyan lehetséges ez?” – kérdezte Nikodémus. 10Jézus így válaszolt: „Izrael tanítója vagy, és nem 
érted? 11Bizony, bizony, mondom neked: arról beszélünk, amit tudunk, s arról tanúskodunk, amit láttunk, mégsem fogadjátok el 
tanúságtételünket. 12Ha földi dolgokról beszélek, s azt sem hiszitek, hogy fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról 
beszélek? 13Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia (aki a mennyben van). 14Amint Mózes 
fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, 15hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké 
éljen. 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké 
éljen. 17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. 18Aki hisz 
benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. 19Ez az 
ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak 
voltak. 20Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. 21Aki 
ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.” 

JÉZUS ÉS A SZAMARIAI ASSZONY 
41Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok úgy értesültek, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János – 2noha 
Jézus maga nem keresztelt, csak a tanítványai –, 3elhagyta Júdeát és visszatért Galileába, 4így keresztül kellett mennie 
Szamárián. 5Odaért Szamária egyik városához, Szikarhoz; ez annak a földnek a közelében volt, amelyet Jákob fiának, 
Józsefnek adott. 6Ott volt Jákob kútja. Jézus elfáradt az úton, azért leült a kútnál. A hatodik óra felé járt az idő. 7Egy szamáriai 
asszony odament vizet meríteni. Jézus megszólította: „Adj innom!” 8Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet 
szerezzenek. 9A szamáriai asszony így válaszolt: „Hogyan? Zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól kérsz inni?” [A zsidók 
ugyanis nem érintkeztek a szamáriaiakkal.] 10Jézus ezt felelte neki: „Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja 
neked: Adj innom, inkább te kértél volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked.”  

11„Uram – mondta erre az asszony –, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vehetnél hát élő vizet? 12Csak nem vagy 
nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta 

nekünk, s maga is ebből ivott a fiaival és állataival együtt?” 13Jézus azt mondta neki feleletül: „Aki ebből a vízből iszik, újra 
megszomjazik. 14De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök 
életre szökellő vízforrás lesz benne.” 15Erre az asszony kérte: „Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé, s ne kelljen 
idejárnom meríteni.” 16Jézus így válaszolt: „Menj, hívd el a férjedet, és gyere vissza!” 17„Nincs férjem” – felelte az asszony. Jézus erre 
azt mondta neki: „Jól mondtad, hogy nincs férjed, 18mert volt ugyan öt férjed, de akid most van, az nem férjed. Így igazat 
mondtál.” 19„Uram – válaszolta az asszony –, látom, próféta vagy. 20Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti meg azt mondjátok, 
hogy Jeruzsálemben kell imádni.” 21„Hidd el nekem, asszony – mondta Jézus –, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem 
Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát. 22Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól 
ered. 23De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat 
akar. 24Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” 25Az asszony azt felelte rá: „Tudom, hogy 
eljön a Messiás, azaz a Fölkent, s amikor eljön, mindent tudtunkra ad.” 26Jézus erre kijelentette: „Én vagyok az, aki veled 
beszélek.” 27Közben visszatértek tanítványai, s meglepődtek rajta, hogy asszonnyal beszélget. De egyikük sem mondta: „Mit akarsz 
tőle?” Vagy: „Miért beszélgetsz vele?” 28Az asszony otthagyta a korsóját, sietve visszatért a városba, és azt mondta az 
embereknek: 29„Gyertek, van itt egy ember, aki mindent elsorolt, amit csak tettem. Ő volna a Messiás?” 30Az emberek kitódultak a 
városból, és odasereglettek hozzá. 31Közben a tanítványok kérték: „Mester, egyél!” 32De ő azt felelte: „Van eledelem, csak nem tudtok 
róla.” 33A tanítványok erre tanakodni kezdtek egymás közt: „Csak nem hozott neki valaki enni?” 34Jézus erre megmagyarázta: „Az én 
eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott. 35Vagy nem így beszéltek: Még négy hónap, és 
itt az aratás? Nos, azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a szántóföldeket: már megértek az aratásra. 36Az 
arató már most megkapja bérét, s termést gyűjt az örök életre, hogy együtt örüljön, aki vet, azzal, aki arat. 37Mert igaza van a 
szólásmondásnak: Más vet és más arat. 38Nos, azért küldtelek benneteket, hogy learassátok, amit nem ti munkáltatok. Mások 
fáradoztak, s ti az ő munkájukba álltatok bele.” 39Abból a városból sokan hittek benne a szamáriaiak közül, az asszony szavára, aki 
tanúsította: „Mindent elsorolt, amit csak tettem.” 40Amikor a szamáriaiak odaértek hozzá, kérték, hogy maradjon náluk. Két napig ott is 
maradt. 41S az ő szavát hallva még többen hittek benne. 42Meg is mondták az asszonynak: „Most már nem a te szavaidra hiszünk, mert 
magunk is hallottuk, és most már tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője.” 

  



Nikodémus: Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket 

te végbeviszel, ha nincs vele az Isten.  
3Jézus: Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.  
4Nikodémus: Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy 

újraszülessék?  

Jézus: Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten 

országába. 6Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. 7Ne csodálkozz azon, hogy azt 

mondtam: újjá kell születnetek. 8A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és 

hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.  

Nikodémus:  Hogyan lehetséges ez? 

Jézus: Izrael tanítója vagy, és nem érted? 11Bizony, bizony, mondom neked: arról beszélünk, amit tudunk, s 

arról tanúskodunk, amit láttunk, mégsem fogadjátok el tanúságtételünket. 12Ha földi dolgokról beszélek, s 

azt sem hiszitek, hogy fogjátok hinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek? 13Senki sem ment föl a 

mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia (aki a mennyben van). 14Amint Mózes fölemelte a 

kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, 15hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem 

örökké éljen. 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne 

vesszen, hanem örökké éljen. 17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy 

üdvösséget szerezzen a világnak. 18Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet 

vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. 19Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az 

emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. 20Mert mindenki, 

aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. 21Aki 

ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az 

Istenben vitt végbe.” 

 

 

 

 

 

-Jézus: Adj innom! 

-Szamáriai asszony: Hogyan? Zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól kérsz inni? 

-Jézus: Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kértél volna tőle, s ő élő 

vizet adott volna neked.  

-Szamáriai asszony: Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vehetnél hát élő vizet? 12Csak nem 

vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebből ivott a fiaival és állataival 

együtt?  

-Jézus: Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem 

szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.  

-Szamariai asszony: Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé, s ne kelljen idejárnom meríteni. 

-Jézus: Menj, hívd el a férjedet, és gyere vissza!  

-Szamariai asszony: Nincs férjem  

-Jézus: Jól mondtad, hogy nincs férjed, 18mert volt ugyan öt férjed, de akid most van, az nem férjed. Így igazat 

mondtál. 

-Szamariai asszony: Uram, látom, próféta vagy. 20Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti meg azt 

mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni. 

-Jézus: Hidd el nekem, asszony, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják 

imádni az Atyát. 22Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól 

ered. 23De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. 

Mert az Atya ilyen imádókat akar. 24Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell 

imádniuk. 

-Szamariai asszony: Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Fölkent, s amikor eljön, mindent tudtunkra ad. 
-Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek. 

 

 



-Olvassátok el a szöveget, majd válaszoljatok a következő kérdésekre! 

1.Mit tudunk meg Nikodémusról a szövegből? 

2.Párbeszéd formájában állítsátok össze Jézus és Nikodémus beszélgetését! Te leszel Nikodémus! 

a)Írd le, hogy mit mond Nikodémus! 

 b)Egészítsd ki Jézus válaszaiból a következő mondatokat! 

-Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába.  

-Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek.  

-Bizony, bizony, mondom neked: arról beszélünk, amit tudunk, s arról tanúskodunk, amit láttunk, 

mégsem fogadjátok el tanúságtételünket.  

-Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia (aki a mennyben van).  

-Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is,  

-Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, 

hanem örökké éljen.  

-Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket 

az Istenben vitt végbe.” 

c)Te vagy Nikodémus: Írd le, hogy mit értettél Jézus szavaiból és hogyan alkalmaznád életedben!  

 


