
János evangéliuma 4,3-26 

És többé nem szomjazunk meg! 

Szigetszentmiklós, 2023. január 15. vasárnap de. 9.15 óra  

Köszöntő: 42. Zsoltár - Vígh Péterné, Piroska 

Bevezetés: Falakkal elzárt világokban élünk! Vannak, amelyek felett nincs 

hatalmunk, de azokat, amelyeket mi építettünk, vagy az egyetértésünkkel, 

tudomásul vételünkkel épült, azon változtathatunk! Törj ki a saját magadnak 

köszönhető börtönödből Isten szeretete segítségével! – Lk 4,17-19! Éld meg az 

Úr kedves esztendejét!  

1. A határaink átlépése – Samaritások és zsidók! Mt 5,17 Nem újabb 

bántásokra, igazságokra, hanem Jézusra van szükségem! 

a. Szeresd az Urat határtalanul! – 5Móz 6,5 

b. Szeresd, fogadd el önmagadat határtalanul, de ne használd hozzá az 

önzés, beképzeltség és hiúság építőköveit, hanem Isten téged átölelő 

önfeláldozó szeretetéből építkezz! Jn 3,16 Úgy szeretett Isten engem! 

c. Szeresd a szomszédodat, a melletted állót határtalanul, vagyis élj a javára 

és amit Istentől kaptál, azzal szolgálj felé! Mk 12,31 

d. Valamivel tartoznak nekem! Az elengedés végtelen ereje! – Mt 18,21-22; 

Milyen évben akarsz élni? 3Móz 25,10 

2. Ismerd meg Isten ajándékát és elhívását! Jn 4,10 

a. Az Úr ajándéka a gyermek! Zsolt 127,3 Családod, földi és mennyei! 

b. Az élet kis és nagy örömei! Préd 3,13 Isten országában is! 

c. Jézusban kapott ajándékot! Ézs 42,6; Róm 6,23 

d. Szentlélek jelenléte! Lk 11,13; ApCsel 2,38 

3. Nézz szembe azzal, aki vagy és fedezd fel, hogy Isten kinek lát téged! Jn 4,16 

a. Légy őszinte magaddal, hogy Istennel is az tudj lenni! – 1Móz 3,8-9 

Istennel nem lehet bújócskát játszani, mert mindent tud! 

b. Isten kész a megbocsátásra, de neked kell kilépni a fényre! Zsolt 32,3-5 

4. Isten imádatának megértése és megélése a mindennapokban Jn 4,23 

a. Nem a hol és mikor a kérdés, hanem a Lélek mélysége és Isten valósága! 

Benne lenni teljesen!  Jn 4,24 

b. Nemet mondok a pénz, az ügyeskedés és hatalom imádatára! Zsolt 1,1 

c. Igent Isten igéjére! Minden nap, egész nap forgasd a szívedben Isten 

igéjét! Zsolt 1,2-3 Ez az igazi imádat! Jn 15,8 

d. Tedd meg, amire a szívedben élő Szentlélek bíztat! Jn 4,28-29 Az 

otthagyott korsó!  


