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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.10.08.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele       I. évf. 10. sz. 

LEGYÜNK SZERELMESEK JÉZUSBA! 

Lekció: Zsolt 27,1-6 

Textus: Jn 8,1-11 (…) Oda vezettek 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?" (…) 

Felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ." (…) 

 

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, vala-

mint a mi Isten iránti szeretetünkről, szerelmünkről szeretnék tehát ma szólni. Először arról, hogy Isten aki 

maga a szeretet, szeret minket, és azt várja, hogy mi is szeressük Őt. Másodjára pedig arról, hogy ha bűnt is 

követtünk el, Jézus megbocsát, mert ugyan gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Erre pedig három példát 

szeretnék hozni: A parázna asszony példáját, akit a farizeusok Jézus elé hurcolnak, továbbá Dávidot és Pétert. 

1) Isten aki maga a szeretet, szeret minket, és arra vár, hogy mi is szeressük Őt. Hogyha a Szent-

háromság 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. (1Tim 1,7) S azt is tudjuk róla, hogy mint teljes szeretet, kiűzi a félelmet. (1Jn 

4,18) 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 az Atyát és 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 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 

menyasszonyként szerelmesek legyünk a vőlegénybe. Hiszen mi vagyunk egyházként az ő menyasszonya, Ő 

pedig a vőlegény. S a menyasszonyt és a 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. 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.  

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. 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.  

A) 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 kullognak el szótlanul szép lassan. Végül 

csak az asszony marad ott. Jézus pedig megkérdezi: „Kicsoda kárhoztat még téged?” „Senki Uram.”mondja a 



Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 

nő. Jézus ezt feleli: „Én sem kárhoztatlak. Eredj el és többé ne vétkezz!”  Ez a történet nem arról szól, hogy 

Jézus igazolja a bűnt. Jézus ugyanúgy gyűlöli a bűnt, mint az Atya. 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. 

 B) A Bibliában azonban arról is olvasunk, hogy az Isten szerint való férfi, Dávid is elbukott. De 

mikor belátta 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 megbocsátott Dávidnak, mert szívében ott volt a bűnbánat és az Isten iránti szeretet. 

 C) 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! Jézus szerelmes, Őt szerető tanítványokat keres. Legyünk mi is szerelmesek 

Jézusba, és éljük úgy az életünket, hogy kimutassuk iránta szeretetünk. Ámen. 

                 Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

                         
A Babamama-szobában,  Istentisztelet (10.01),   Szakálné Juhász Éva,                                                 Nagy T. Wanda 
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Jövő heti alkalmaink (2017.október) 

11. szerda 17.00 Bibliaóra Hatvaniné Beregszászi Mária nyugdíjas lelkész vezetésével. 

12. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

14. szombat 9.00-

12.00 

Tűzzománc készítő tanfolyam (10 alkalmas) Nagy T. Wanda testvérünk 

vezetésével. A tanfolyam ingyenes, csupán az anyagárat kell kifizetni. 

14. szombat 18.00 Érdeklődők ifjúsági bibliaórája 

15. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan gyermek-istentisztelet 

Múlt vasárnap délután sor került zenés istentiszteletünkre. Azokkal együtt, akik itt voltak, elmondhatom, áldás 

volt ezen az alkalmon. A délelőtti istentiszteletekhez hasonló létszámban voltunk együtt, a záró ének után pedig 

meleg tea és pogácsa mellett beszélgetésre is sor került. Legközelebb november 5-én lesz zenés istentiszteletünk.

  Hirdetem, hogy jövő héttől a lelkészi hivatal nyitva tartása hétköznapokon 8-tól 11-ig tart, valamint 

csütörtökön 15-től 17 óráig tart. Hivatalvezetőnk Szakálné Juhász Éva az elmúlt héten mutatkozott be (3. kép). 

Jövő vasárnap lehetőség lesz megvásárolni Tóth Máthé Miklós művészúr Számadással Istennek tartozom 

című könyvét, ami az első magyar nyelven íródott Kálvin regény.  

Cím: 4027 Debrecen Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125(OTP) Hivatali órák: H-P 8-11, Cs 15-17 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: fb.com/furediut  

A lelkész elérhetőségei: +36-30-678-2502  Email: potoraron@yahoo.com    
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