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LEGYÜNK SZERELMESEK JÉZUSBA 

 

Lekció: Zsolt 27,1-6 

Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az 

Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, 

hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek. Ha egy egész 

tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is 

bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában 

lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és 

gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem 

napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt 

fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr 

sátrában, és éneket zengek az Úrnak. 

 

Textus: Jn 8,1-11 

Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a 

templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és tanította őket. 

Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit 

házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: "Mester, 

ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta 

nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?" 

Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus 

pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, 

felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá 

először követ." És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás 

után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a 

középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon 

kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?" Ő 

így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el 

téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!") 

 

Kedves Testvérek! 

 

Ma az Istenhez való viszonyunkról,  

 az ember és Isten kapcsolatáról szeretnék beszélni, 

  és arról, hogy fontos, hogy ezt a szeretet határozza meg. 

A szeretetről, az Isten irántunk való szeretetéről, 

 valamint a mi Isten iránti szeretetünkről, szerelmünkről  

szeretnék ma szólni.  

 

 

1) Isten aki maga a szeretet, szeret minket, és azt várja, hogy mi is 

szeressük Őt. 

2)  Ha bűnt is követtünk el, Jézus megbocsát, mert ugyan gyűlöli a 

bűnt, de szereti a bűnöst.   

3 példát szeretnék erre hozni:  

1) A parázna asszonyt, akit a farizeusok Jézus elé 

hurcolnak 

2) Dávidot 

3) és Pétert. 

 

1) Isten aki maga a szeretet, szeret minket, és azt várja, hogy mi is szeressük 

Őt. 

 

Hogyha a Szentháromság Istenről akarunk előbb beszélni, 

 akkor tudjuk azt, hogy Isten maga a szeretet. 

Ő annyira szeretett minket, 

 hogy megteremtette e világot, amelyet azóta is fenntart, 

és annyira szeretett, 

 hogy egyszülött Fiát adta értünk, 

 hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Jézusról is hasonlóan tudunk beszélni, 

 hiszen Ő annyira szeretett minket, hogy életét adta értünk. 

A Szentlélekről pedig azt olvassuk, 



  hogy Ő a Szeretet, erő és Józanság Lelke, 

 S azt is tudjuk róla, hogy mint teljes szeretet, kiűzi a félelmet. 

 

Isten tehát valóban maga a Szeretet. 

Ő minket is azért teremtett, 

 mert családot akart, 

  ahol Ő szeretheti embergyermekeit: minket, 

  mi pedig viszont szeretjük Őt. 

Ő tehát a mi szeretetünkre vágyik, sóvárog erre. 

A hívő élet pedig erről szól: 

 hogy mi szeretjük Őt. 

Szeretjük Istent, szeretjük Jézust. 

És ebből következik az is, 

 hogy ha mi Istent szeretjük,  

akkor ebből a szeretetből kiindulva tesszük az Ő akaratát. 

Nem azért nem teszünk bűnt, 

 mert azt a vallás, a törvény előírja, 

hanem azért,  

 mert ott van a szívünkben az iránta érzett szeretet. 

Isten nem vallásoskodó, 

 csak az előírásokat betartó követőkre vágyik, 

akik csak azért tesznek, vagy nem tesznek bizonyos dolgokat, 

 mert az elő van írva, 

hanem Ő a mi szeretetünkre vágyik. 

Arra, hogy szeressük Őt. 

Arra, hogy menyasszonyként szerelmesek legyünk Belé, a vőlegénybe, 

 ahogy Jézus számos alkalommal elmondja. 

Hiszen mi vagyunk egyházként az ő menyasszonya, 

 Ő pedig a vőlegény. 

S a menyasszonyt és vőlegényt az egymás iránt érzett szerelem köti össze. 

 

Ugye, mindannyian tudjuk, 

 mit jelent szerelmesnek lenni? 

Amikor valaki szerelmes, 

 és szereti a másikat,  

akkor arra törekszik, 

 hogy a másik kedvébe járjon. 

Azt szeretné, 

 hogy a másik jókedvű legyen. 

Ezért nem tesz olyat, 

 amivel szerelmesét megbántaná. 

Figyel rá, 

 időt szán arra, hogy Vele legyen. 

Ha valamivel megbántotta, 

 akkor igyekszik kiengesztelni, bocsánatot kérni. 

 

Kedves Testvérek! 

Jézus azt szeretné, 

 hogy így szeressük Őt. 

Így keressük, ezzel a szerelemmel, szeretettel a szívünkben az Ő társaságát 

 itt a Füredi úti gyülekezetben is. 

Így akarjunk Vele időzni. 

Mint szerelmesünknek, 

  Neki mondjuk el szívünk minden titkát. 

Öntsük ki a szívünket Előtte. 

Bízzunk Benne. 

És ne váljunk hűtlenekké! 

 

Ezért kéri,  

 amikor összefoglalja a törvényt, 

 hogy nekünk két parancsolatot kell megtartanunk, 

 mert ez a legfontosabb: 

Szeresd az Urat a te Istenedet  

teljes szívedből, teljes elmédből, és minden erődből, 

és szeresd felebarátodat, mint magadat. 

 



Kedves Testvérek! 

Jézus ennek a szeretetnek a lángját keresi az életünkben, a mi szívünkben. 

 

Mert Ő maga a szeretet, 

 és ha mi Benne élünk, akkor a mi szívünkben is ez a szeretet kell,  

  hogy éljen. 

 

2) 

Ha bűnt is követtünk el, Isten megbocsát,  

mert ugyan gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. 

 

Mégis sokan úgy képzelik el Istent, 

 mint aki alig várja, hogy elbukjunk, és akkor lesújtson ránk,  

és megbüntessen. 

Tudjuk azt, 

 hogy az Ószövetségben milyen részletesen ki van dolgozva 

 a törvény. 

És láthatjuk a tízparancsolatból is, 

 hogy melyek azok a legfőbb törvényszerűségek, 

  amely által Isten szerinti kiteljesedett életet élhetünk. 

A zsidók jól ismerték ezeket a törvényeket. 

Kisgyermek koruk óta abban nevelték fel őket, 

 hogy Isten törvényeit megtartsák. 

És ha valaki nem tartotta meg a törvényt,  

azt Isten törvénye szerint megbüntették. 

Erről szól az a történet is, 

 amit felolvastam. 

Jézus elé hurcolnak a törvényeskető, 

 de szeretetlen szívű farizeusok egy parázna asszonyt, 

és szinte Jézus elé dobják a nőt, 

 aki még csak a tekintetét sem meri felemelni. 

S megkérdezik Jézust: 

Mózes törvénye azt mondja, hogy meg kell kövezzük őt,  

 mert paráználkodott. 

Te mit mondasz Jézus? 

 

Jézus pedig csendesen csak ennyit válaszol: 

Az vesse rá az első követ, 

 aki bűntelen közületek. 

A farizeusoknak pedig egyenként esik ki a kő a kezeik közül, 

 és egyenként kullognak el szótlanul szép lassan. 

Végül csak az asszony marad ott. 

Jézus pedig megkérdezi: 

Kicsoda kárhoztat még téged? Senki Uram. 

Jézus: Én sem kárhoztatlak. Eredj el és többé ne vétkezz! 

 

Kedves Testvérek! 

Ez a történet nem arról szól, hogy Jézus igazolja a bűnt. 

Jézus ugyanúgy gyűlöli a bűnt, mint az Atya, 

Mélységesen elszomorítja Őt, hogy a bűneink miatt távol élünk Tőle. 

De minket, bűnösöket nagyon szeret. 

És alig várja, hogy Hozzá jöjjünk, 

 hogy az Ő bocsánatát kérjük. 

Ő alig várja, hogy megbocsáthasson nekünk.  

Miért? Mert szeret. 

Az Ő vére tisztára mosott minket. 

És Ő többet nem kárhoztat. Nem vádol. 

Mindig az ördög az, aki vádol. 

Ő az, aki kárhoztat. 

 

Jézus azonban nem. Ő megbocsát. 

Ő feloldoz, Ő kegyelmet gyakorol. 

 

Mert ez a kegyelem. 

Ha mi bocsánatot kérünk, Ő megbocsát. 

Miért? Mert Ő maga a szeretet. 



 

Kedves Testvérek! 

Jézus a farizeusoknak azt mondja, 

 hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen. 

És mindenki elkullog. Miért? 

Mert nincs senki, aki ne vétkezett volna. 

Mert ilyenek vagyunk mi emberek. 

Újra és újra valamivel vétünk egymás ellen és Isten ellen. 

Nem tudunk nem vétkezni. 

A Bibliából pedig tudjuk,  

 hogy a bűn zsoldja, következménye a halál.  

 

Képzeljük el, 

 hogy most hirtelen az épület körül rendőrautók állnának meg, 

és mivel mindnyájunknak vannak vétkei, 

 és mivel a bűn következménye a halál, 

berohannának ezek a rendőrök, 

mindnyájunkat megbilincselnének, 

és már vinnének is kivégezni minket. 

Még tárgyalás sem lenne, 

 hiszen az isteni törvény szerint a bűn zsoldja a halál. 

És ahogy megérkeznénk egy helyre, 

 ahol van egy sor akasztófa, 

és kiszállítanának minket a kocsiból, 

képzeljük el, 

 hogy a kocsi elé állna Jézus és azt mondaná a rendőröknek: 

Ők hadd menjenek el, 

 itt vagyok.  

Én magamra vállalom a büntetést. 

 

És képzeljük el, 

 hogy ekkor elengednének minket. 

Mi megszabadulnánk, 

 Jézusnak viszont hátracsavarnák a kezét, 

 keményen ököllel egy nagy ütést mérnének az arcára, 

  és már vinnék is akasztani. 

És ahogy a kötél a nyakán van, 

 képzeljük el, hogy ő ránk nézni. 

Szemünkbe nézne mélyen, 

 szeretetteljes mosollyal az arcán  

és azt mondaná: Most már szabad vagy, 

 mert én az én életemet adtam érted. Mert szeretlek. 

Hol vannak a vádlóid? 

Most már senki nem kárhoztat téged.  

És sem kárhoztatlak.  

Eredj el és többé ne vétkezz! 

 

Kedves Testvérek! 

 

Jézus ennyire szeretett minket. 

Mert mindez megtörtént a Golgotán. 

Ugyan nem akasztófán, 

 mert a rómaiak korában a kereszt volt a kivégzőeszköz. 

Ma bizonyára akasztófán történt volna mindez. 

 

De Jézus meghalt értünk, 

 hogy ne legyen senki, aki kárhoztatna minket. 

Jézus ennyire szeretett minket. 

Ő maga mondja: Senkiben nincs nagyobb szeretet annál, 

  minthogy valaki az életét adja a barátaiért. 

Majd hozzáteszi: Ti az én barátaim vagytok. 

 

 

 

 

 



Kedves Testvérek! 

 

A keresztyén élet arról szól, 

 hogy felismerjük-e Isten szeretetét? 

Hogy megérezzük-e ezt a szeretetet? 

Hogy benne élünk-e ebben a szeretetben? 

Hogy rádöbbenünk-e arra, 

 mennyire szeret minket: engem és téged személy szerint Jézus. 

 

Egy másik történetet is felolvastam,   

 amely Dávidról szól. 

Arról a Dávidról, 

 akiről az elmúlt vasárnap is szó volt már, 

 s akiről egyedül mondja Isten ezt a mondatot:  

  Szívem szerint való férfi ő. 

Miért volt Isten szerint való férfi? 

Azt olvassuk róla a Bibliában, 

 s erről bővebben is beszéltünk a múlt vasárnap, 

  hogy kisgyermek korától a nyájat őrizte, 

és közben Istent magasztaló énekeket énekelt. 

Imádta és felmagasztalta Istent. 

És ami még fontosabb: Szerette Istent. 

És ha még mellé is ütött a hárfán 

 ha még esetleg farsul is énekelt, 

mégis kereste Isten jelenlétét. 

Énekelt Neki.  

Időzött Vele. 

Egész életére ez volt jellemző, 

 hogy Dávid kereste az Urat. 

Dávid szerette az Urat. 

De Dávid is emberből volt. 

 Ő is vétkezett. 

Nem is akármilyen vétke volt. 

Megtetszett neki egy nő, egyik hű katonájának: Uriásnak a felesége. 

Dávid pedig visszaélt azzal, hogy ő király, 

magáévá tette a nőt, 

 hű katonáját pedig olyan frontszakaszra küldte a harcban, 

  hogy megöljék. 

Dávidnak a szívét nagy bűn terheli. 

Paráznaság és gyilkosság. 

Az Isten szerint való férfi elbukott. 

Dávid pedig, miután nyilvánvalóvá válik a bűn, 

 leborul az Úr előtt. 

Elmondja: Elbuktam Uram. Vétkeztem. 

Megérdemlem a büntetést. 

 

Kedves Testvérek! 

 

Van úgy, 

 hogy még a leghűségesebbek is elbuknak. 

Szinte nincs olyan nap, 

 hogy ne vétkeznénk szóban, gondolatban,  

  cselekedetben, vagy mulasztásban. 

Dávid is elbukott. 

 Még az Isten szerinti férfi is elbukott. 

Sőt, igen nagyot hasalt. 

De mikor belátja a bűnt, 

 amit elkövetett, 

  leborult az Úr előtt és elismerte a vétkét. 

A 27. zsoltárt olvastam fel,amit ő írt.  

Ebben azt írja, 

hogy csak egyet kérek az Úrtól: 

az Úr házában lakhassam egész életemben, 

láthassam, milyen jóságos az Úr. 

Hogy a közelében lehessem. 

Bármit elvehetnek, de az Istennel való közösséget nem! 



És Isten megkegyelmezett Dávidnak. 

Megbocsátott neki. 

 

Miért?  

Mert Dávid szívében ott volt a bűnbánat  

 és az Isten iránti szeretet. 

 

De beszélhetnénk Péterről is, 

 aki ugyancsak nagyot bukott: 

  Megtagadta Jézust. 

Jézus azonban utánamegy bukott és hűtlen tanítványának, 

 és megkérdezi: 

Péter, szeretsz-e engem? 

Ő háromszor is megkérdezi. 

És megbocsát neki, 

 mivel Péter így válaszol: 

Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy én szeretlek Téged.  

És Jézus, mintha azt is mondaná: 

 Én nem kárhoztatlak téged. Többé ne vétkezz! 

Sőt, feladatot is bíz rá: 

 Legeltesd az én juhaimat. 

 

Kedves Testvérek! 

 

Az elmúlt vasárnap arról is beszéltünk, 

 Isten a szíveket vizsgálja. 

S Jézus ma is így vizsgálja a szívünket, a gondolatainkat, 

 és azt kérdezi, amit Pétertől is: Szeretsz-e engem? 

És ide nyugodtan helyettesítsük be a magunk nevét: 

 Áron, szeretsz engem? 

 

Mert Ő ma is kérdez: 

 

Valóban szeretsz? 

Mert én nagyon szeretlek. 

Mert én az életemet adtam érted. 

És én neveden hívtalak Téged, enyém vagy. 

 A szerelmesem. 

És én megvédelek téged  

a Kísértő támadásaival szemben. 

Megvédelek, ha hozzám jössz, 

 és nálam keresel oltalmat. 

És alig várom, hogy jöjj, 

 hogy megbocsáthassam neked. 

 

Kedves Testvérek! 

 

Az istentisztelet elején arról beszéltem, 

 hogyha valakibe szerelmesek vagyunk, 

akkor azért teszünk dolgokat, 

 hogy ezzel kimutassuk a szeretetünket. 

De ha valakit nem szeretek, 

 akkor nem törekszem erre. 

Akkor lehet, hogy az sem érdekel, hogy az illető mit gondol rólam. 

Még lehet, hogy az sem érdekel, ha megbántom. 

De ha valakibe szerelmes vagyok,  

 ha valakit szeretek, 

akkor nagyon is fontos az ő személye nekem, 

 és arra igyekszem, hogy kimutassam szeretetemet iránta. 

és ha meg is bántom, hogy bocsánatot kérjek tőle. 

Kedves Testvérek! 

Jézus szerelmes, Őt szerető tanítványokat keres. 

Legyünk mi is szerelmesek Jézusba, 

 és éljük úgy az életünket, hogy kimutassuk iránta szeretetünk.  

Ámen 


