
Jézus és az asszonyok 



Márta és Mária 

„Én, Jézus, mindkettőt teljes szívemből szerettem. Ők mindketten Engem, 
Jézust, teljes szívükből szerettek. Mária a másikra figyelés szeretet-módját 

élte meg, míg Márta a másikat szolgálást tartotta fontosnak. 
 A gyakorlati életben előbbre való a másikra figyelésben megélt 

szeretet, mert ebből szükségszerűen, úgyis lesz másikat szolgáló szeretet is. 
A szeretetnek ez a formája soha nem fog tudni a maga lényegét illetően 

vállalattá válni. Az egymásra figyelésben nem történik kevesebb, mint az 
egymást szerető személyek szívbéli találkozása.  

 A szolgáló szeretet képes szolgáltató vállalattá is alakulni, amikor 
és amelyből éppen a szívbéli találkozás marad ki. 

 Ezért hívtam fel a másikra figyelő szeretet elsőbbrendűségére 
Mártának a figyelmét. Ő bizony, ezt, ebben az esetben, figyelmen kívül 

hagyta! De iránta való szeretetem semmivel sem volt kisebb, mint Mária 
iránti szeretetem. 

 Legyen tanulság számotokra, hogy a gyakorlati életben a másikra 
figyelő szeretetre tegyétek a hangsúlyt. Ha ezt teszitek, akkor elgépiesedés 

helyett, mindig tudni fogjátok, hogy hogyan tudtok a legoptimálisabb 
módon segíteni a rászorulókon. 

 Nagyon szeretlek, RÁD FIGYELŐ SZERETETTEL, és  
 megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!” 

 
(HANG) 

 





„Egy szamariai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt 
hozzá: ‚Adj innom!’ 

A szamariai asszony ezt mondta: ‚Hogyan? Te zsidó létedre 
tőlem kérsz inni, mikor én szamariai vagyok?’ Mert a zsidók 

nem érintkeztek a szamariaiakkal. 
Jézus így válaszolt: ‚Ha ismernéd az Isten ajándékát, és 

hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! te kértél volna 
tőle, és ő adott volna neked élő vizet.’ 

‚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.” 

 
(János 4; 7, 9-10, 13-14) 





Bűnbocsánat  

„A szexuális élet csak akkor megengedett, ha az 
érdekeltek felelős módon vállalni tudják egymást 

Isten és emberek előtt. Különben paráznaság.” 
(HANG) 

 

„Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem 
látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: ‚Hol 

vannak a vádlóid?” ( János 8; 10) 

 

„Jézus pedig ezt mondta neki: ‚Én sem ítéllek el 
téged, menj el, és mostantól fogva többé ne 

vétkezz!” (János 8; 11)  

 

 

 





A farizeus házában 

„Látod, ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba: 
vizet a lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel 

öntözte lábamat, és hajával törölte meg. 
Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, 

nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem 
kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel 

kente meg a lábamat. Ezért azt mondom 
neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen 

nagyon szeretett. Akinek  
pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. 

Az asszonynak pedig ezt mondta: 
„Megbocsáttattak a te bűneid.”  

(Lukács 7; 44-48) 

 





Hatodik stáció 

„Íme két ágrólszakadt szegény ember találkozása. De, mert 
mindegyiknek szeretet van szívében, azért most is tudnak 
adni egymásnak. Veronikának nincs más, amit adhatna, 

mint kendője. Leveszi hát, s odanyújtja a véres arcú 
szenvedőnek. Nekem nincs más, amit adhatnék, mint 
ütésektől, töviskoronától vérben ázott tekintetem. Ezt 

hagyom a kendőn, és úgy nyújtom vissza Veronikának.  
 Aki szeret, annak mindig van adnivalója. Igen, mert 
nem azt nézi, hogy a másiknak mije van, hanem azt, hogy 
mire szorul rá a másik. S mivel a szeretet leleményes, ha 
rászorulóval találkozik, mindig meg tudja látni önnön 

gazdagságát, mellyel segíteni képes ott, ahol kell. 
 Aki szeret, annak lehet, hogy üres a zsebe, de szíve 

mindig tele van olyan értékekkel, melyek segíteni képesek. 
Egy jó szó, ha szívből jön, eljut annak szívéig, akihez 

címezve van. S a dolgok mindig a szívben oldódnak meg. 
Vagy a szívben, vagy sehol.” (HANG) 

 





Tizenharmadik stáció 

„Ez Mária Stációja. Amit Én elszenvedtem testem sebei 
által, az a szenvedés mind ott volt Mária szívében. Ő 

éppen úgy, mint Én, mindent odaadott. Ő éppen úgy a 
mindent odaadás, mint Én. 

 A földi anyák szíve képes megszakadni, ha halott 
gyermeküket kell magukhoz ölelni. Az Én Anyám 
edzett szíve ma is képes sok-sok halott gyermekét 

szívén hordani abban a reményben, amely e stációnál 
is erőt adott neki. Feltámad gyermekem! 

 A sok Mária-jelenésnek magyarázata ez. Ő 
szívén hord benneteket, és bízik feltámadásotokban. E 

hagyományos tizenhármas számot tűzte a Fatimai 
jelenések hónapjainak homlokára. Szíve bizalma 

hozza le ma is őt a földre nap mint nap Medjugorjében. 
Anya, aki csak életet ismer, s gyermekei lelki halálával  

megbékélni képtelen.” (HANG) 
 




