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Az egyház ereje tagjainak 
Krisztus iránti lelkesedésében rejlik  



Lk 7:36-38 

36 Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment 
a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. 

37 Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, 
megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, 
kenetet hozott egy alabástromtartóban. 

38 Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte 
öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a 
lábát, és megkente kenettel. 

 



Lk 7:39-40 

39 Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, 
ezt mondta magában: "Ha ő volna ama próféta, tudná, ki 
ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös." 

40 Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: "Simon, 
van valami mondanivalóm neked." Ő pedig így szólt: 
"Mester, mondd!” 



Lk 7:41-43 

41 Erre ezt mondta Jézus: "Egy hitelezőnek volt két adósa: 
az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. 

42 Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek 
elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?" 

43 Simon így válaszolt: "Úgy gondolom, hogy az, akinek 
többet engedett el." Ő pedig ezt mondta neki: "Helyesen 
ítéltél" - 

 



Lk 7:44-47 

44 és az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: 
"Látod, ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba: vizet 
lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, 
és hajával törölte meg. 

45 Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem 
szűnt meg csókolni a lábamat. 

46 Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel 
kente meg a lábamat. 

47 Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, 
hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik 
meg, kevésbé szeret.„ 

 



1Jn 5:1-5 

3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait 
megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 



segítségül hívás – bűnbocsánat – szeretet – engedelmesség  



Milyen az az engedelmesség, ami szeretetet is jelent? 

 

Istenre való ráhangolódás 

 

Istenre figyelés 

 

Istennel járás 

 

 

 

 

Szeretni csak akkor tudsz, ha rendezve van a kapcsolat! 



Az egyház ereje tagjainak 
Krisztus iránti lelkesedésében rejlik  



1Jn 5:1-5 

1 Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki 
szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. 

2 Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha 
szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. 

3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait 
megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 

4 Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és 
az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 

5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy 
Jézus az Isten Fia? 

 



Hogyan tudok lelkesedni? 

 

Ott kezdődik, hogy elégedetlen vagy azzal, ami van… 

A látókörödbe kerül Jézus Krisztus élete, üzenete… 

Elkezdesz bízni Krisztusban… 

Segítségül hívod Őt… 

Bűnbocsánatot nyersz… 

Szereted az Urat… 

Engedelmeskedsz… 

Győztes életet élsz… 

Példák 

1989 

1993 

1996-97 

2003 

2009 

2011 



Mt 26:6-13 
 

Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, 
odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban 
drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. 

Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt 
mondták: "Mire való ez a pazarlás? 

Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a 
szegényeknek juttatni." 

Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük: "Miért bántjátok 
ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig 
veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. 

Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre 
készített elő. 

Bizony, mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az 
evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is 
elmondják majd az ő emlékezetére!" 

 



Lk 7:48-50 

48 Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a 
te bűneid." 

49 Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás 
között: "Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?" 

50 Ő pedig így szólt az asszonyhoz: "A te hited megtartott 
téged, menj el békességgel!" 

 



Az egyház ereje tagjainak 
Krisztus iránti lelkesedésében rejlik  

Amim van, hozom eléd 

Leteszem a keresztnél 

Legyen minden csak Tiéd Uram 
  

Minden lépés, minden szó 

Legyen tiszta, mint a hó 

Ahol járok, Te legyél az Út 
  

Ó - ó, szomjas szívem Terád vár 

Ó - ó, arra vágyom, ölelj át 
  

Minden óra, minden nap 

Minden sóhaj, gondolat 

Rólad szóljon, Rólad Uram 
  

Egész életem átadom, hadd legyen Tiéd 

Velem bármit terveztél legyen meg! Örökké 


