
Jézus viszonyulása a különböző 
élethelyzetben lévők felé 

• Akik sokat szolgálják Őt 



Jézus üzenete azokhoz, 
akik sokat szolgálják Őt 

• Három veszély, három üzenet 



Jn 5:19 

Bizony, bizony, mondom néktek: 

a Fiú önmagától semmit sem tehet, 

csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; 

mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, 

hozzá hasonló módon. 



Rm 12:1-2 

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, 

hogy okos istentiszteletként 

szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, 

amely tetszik az Istennek; 

és ne igazodjatok e világhoz, 

hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 

hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, 

mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 



Mt 7:21-23 

Nem mindenki megy be a mennyek országába, 

aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, 

hanem csak az, 

aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 

Sokan mondják majd nekem ama napon: 

Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, 

nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, 

és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 

És akkor kijelentem nekik: 

Sohasem ismertelek titeket, 

távozzatok tőlem, ti gonosztevők! 



1 Kor 13:1-3 

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, 

szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, 

mint a zengő érc vagy pengőcimbalom.  

És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, 

és minden bölcsességnek birtokában vagyok, 

és ha teljes hitem van is, 

úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, 

szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 

És ha szétosztom az egész vagyonomat, 

és testem tűzhalálra szánom, 

szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. 



Irgalmatlanság 

veszély 



A törvénytudó története, 
akinek Jézus elmondta 

az irgalmas samaritánus 
példázatát 

történet 
Lk 10:25-37 



Nem tudom elviselni azokat, 
akik belerondítanak a szentségbe… 

 
A világnak el kellene fogadni Isten 

törvényét… 

rossz 
kiindulási pont 



Elhatárolódok azoktól, 
és keményen kritizálom azokat, 

akik nem a bibliai értékrend 
alapján élnek 

rossz 
reakció 



Nem teszek különbséget 
az emberek között, 

irgalmas szeretnék lenni 
mindenkihez 

a helyes 
irány 



Az igazságot 
áldozat árán tartotta meg, 

az emberek felé 
az irgalmával fordult 

Isten 
megoldása 



Menj el, 
te is hasonlóképpen cselekedj. 

Jézus 
üzenete 



Megengedheted magadnak, 
hogy irgalmas legyél! 

A jó hír 


