
Hol vannak a vádlóid? Vádlás, ítélkezés helyett irgalom és 
szeretet  

JÁNOS EVANGÉLIUMA 8,1-12 

Szigetszentmiklós, 2023. február 19. vasárnap de. 10.00 óra 

Köszöntő: 77. Zsoltár – Torma Mary 

Liturgus: Nagy József 

Ima: Rákosi Róbert és Rákosi-Nagy Tímea életéért 

Aranymondás: „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására 

teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” Mózes első könyve 1. rész 27. vers 

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem 

követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” János evangéliuma 8. rész 

12. vers 

Bevezetés:  

Mi a felelősségem mások bűnét látva, tudva? Gal 6,1-2 Nem temetni 
kell, hanem gyógyítani bölcsességgel! Fertőzésveszély! 

1. Hűtlenség csábítása, hatalma és mélysége! Mt 5,27-30 Nem csupán megvallás, 

hanem szakítás! Mi kell hozzá? – Történetben szereplő asszony! (A férfi 

hiányzott!) Szüksége volt erre a megszégyenülésre és a találkozásra Jézussal! 

2. Az ítélkezés csapdája, zsákutcája és tükre! Róm 2,1-4 

3. Porba írt nevek Jn 8,6; Jer 17,13 - A bűn az Istentől való elpártolás! – Vagy a 

földre, porba vagy a mennybe! Jel 21,27 

A bűnt nem titkolni kell, hanem rendezni és elhagyni! Jn 8,11 
1. Az Istennel nem érdemes bújócskázni! – 1Móz 3,8-9 

2. A bűn sokat ígér, keveset ad és mindent elvesz! A bűn elnyeli az életerőt! Zsolt 

32,1-5  

3. A megszégyenült hölgy feloldozást nyert! (Nem mentegetőzött!) – A többiek 

csak időt a megtérésre! 

Az irgalom és a szeretet esélyt ad a változásra! 
1. Találkozás Isten igazságával és kegyelmével (jóindulatával)! – Jn 1,14 Jézusban 

lesz ez valóság!  

2. Légy Isten által képzett orvos! Mt 9,11-13 Miért élsz a bűnös földön? 

3. Ima a házasságodért! Rokonságos, gyülekezet és a környezet házasságaiért! 

Legyen virág, hogy ne kelljen kő! Légy ajándék, hogy ne legyen szakítás! 

4. Jn 8,12 – Ézs 60,19 – Isten világosságának gyümölcsei! – Házi feladat! Írd össze 

az áldásokat, gyümölcsöket! Mire kaptam? 


