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KINEK HISZEL? 

 

Alapige: Mk 12,28-34 Ekkor odament az 

írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és 

mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, 

megkérdezte tőle: "Melyik a legfőbb az összes 

parancsolat közül?" Jézus így válaszolt: "A 

legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, 

egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 

szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és 

teljes erődből. A második ez: Szeresd 

felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, 

ezeknél nagyobb parancsolat." Az írástudó ezt 

mondta neki: "Jól van, Mester, helyesen 

mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül 

nincsen más; és ha szeretjük őt teljes szívünkből, 

teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha 

szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal 

több az minden égő- és véres áldozatnál." Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: 

"Nem vagy messze az Isten országától." És többé senki sem merte őt megkérdezni. 

 

Kedves Testvérek! Jézus mindenre jó választ ad, ez derül ki a megelőző részekből és a felolvasott 

igeszakaszból is. A megelőző részekben arról olvashatunk, hogy különböző kérdésekkel akarják Jézust tőrbe 

csalni. Az első kérdés az adópénz kérdése, hogy kinek kell adót fizetni.  Ez egy politikai kérdés, ha erre Jézus 

rosszul válaszol, akkor elbukik, de Jézus azt mondta: „Hozzatok egy dénárt nekem, hogy megnézzem. Oda 

vittek egy dénárt és megkérdezte: Kié ez a kép és a felirat? Ők pedig így feleltek: a császáré. Ezt mondta nekik, 

hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” Jézus jól válaszolt nekik. Ezután 

vallási kérdéssel akarták tőrbe csalni. Megkérdezték tőle, hogy feltámadáskor kié lesz az az asszony, akit hét 

testvér vett el egymás után, amikor az előzőek meghaltak. Jézus megint jól válaszol, mert az emberek, amikor 

már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok. 

Ezeknek a vitáknak szemtanúja volt egy írástudó, aki ki is mondta, hogy Jézus jól megfelelt a kérdésekre.  

Az írástudó és Jézus   

Az írástudók a Római Birodalomban egy szervezett csoport voltak, akiknek nagy jelentőségük és 

befolyásuk volt az élet minden területén. A nagy tekintélynek az alapja a mózesi törvények ismerete és 

alkalmazása volt. Ezért is mondta, hogy Jézus jól megfelelt a kérdésekre. Láthatta a válaszokból, hogy nem 

mindennapi tanítóról van szó. Ezért is tette fel a kérdést Jézusnak, hogy melyik a legfőbb az összes 

parancsolatok közül? Nem azt kérdezte, hogy melyik az első parancsolata a törvénynek, hanem melyik a 

legfontosabb valamennyi közül. Az írástudó ismerte, hogy a Tóra 284 parancsot és 365 tilalmat, ami összesen 

613 szabályt tartalmaz. Ezt észben tartani is nehéz és ezért akarta tudni, hogy ezek közül a szabályok közül, 

melyik a legnagyobb, legelső parancsolat, ami összefoglalja Istennek az akaratát. Jézus Mózes 5. könyvének 

6. fejezetéből emeli ki a legfőbb parancsot: „Halld meg Izrael: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” E mellé 

útmutatást ad arra, hogyan szeressük, amikor azt mondta: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, 

teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs ezeknél nagyobb 

parancsolat.” 

 Az írástudó és Jézus  

Az írástudó ismét egyetért Jézussal. Elfogadja a válaszát és rabbi módjára elsőnek hangsúlyozza az egy 

Isten hitet, ahogy Jézus tette. Majd tartalmilag összefoglalja, amit a Mester mondott és egyből alkalmazza a 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

templomi áldozatok bemutatására. Az ószövetségi égő és véres áldozatokkal való szembeállítása minőségi 

különbséget jelent, hiszen az Ótestamentumban az áldozat mindig helyettesítette az embert, a szeretet 

parancsolata pedig éppen hogy igényli az egyént. Az írástudó felismerte, hogy amit Jézus mond az jobb és 

tökéletesebb minden parancsolatnál.  

 

Jézus és az írástudó    

Most megfordul a párbeszéd, eddig az írástudó kérdezett és Jézus válaszolt, de most Jézus levonja a 

következtetést és megállapítja az írástudóról, hogy „Nem vagy messze az Isten országától.” Nem vagy messze, 

jó úton jársz, de még nem vagy ott. Érezhetjük a súlyát ennek a távolságnak. A távolságnak az okát Dávid az 

51. zsoltár 7. versében írja le, hogy „Lásd én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.” A bűn miatt 

van távol, ami elválasztja Istentől, de van megoldás, ahogy Jakab ír a levelében arról, hogy 

„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez és 

Ő közeledni fog hozzátok.” Nem csak közeledni fog, hanem az Ő országába fog bevinni. Abba az országba, 

ahol a boldog, tökéletes állapot uralkodik, amelyben egyetlen Király akarata szerint történik minden. Olyan 

ország, ahol egyetlen lehető viszonyulás van az ott élők között, ez pedig a szeretet viszonyulása.     

     
                     (Dancsó Zoltán – ref. lelkész) 

 

                                 

 

2019. május: 

 

Febr 28. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

Febr 30. kedd 14.30 Éneklő kör 

1. szerda  14.30 Bibliaóra 

1. szerda  16.30-18 Cserkészet 

1. szerda  18.00 Női bibliaóra 

2. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

2. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

5. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

5. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. 

5. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

11. szombat 17.00 Debrecen Dixieland Jazz Band gospel koncertje templomunkban 

12. vasárnap 10.50 

Hol sírjaink domborulnak címmel Szilágyi László professzor 

fotókiállításának megnyitása. Tisztelet a Nagy Háború Hőseinek 

(1914-1918) 

18. szombat 9.30-22 
A Magyar Református Egység Napja Debrecenben. Program: hirdetőn, 

honlapon. 

 

- Kérjük, ajánlja fel a Magyar Református Egyháznak (technikai szám: 0066) valamint a Magyar Református 

Szeretetszolgálatnak (adószám: 18196913-1-42) adója 1+1 százalékát! Részletek a honlapon (furediut.hu) 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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