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

Alapige: Márk 12, 28-31 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." 

Kedves Testvérek! Jézus korában szinte 

minden napos volt, hogy az élet fontos 

kérdéseivel kapcsolatban felkeresték a 

rabbit és tanácsot kértek tőle. A rabbi 

elővette a több száz parancsolatból álló törvénykönyvet és válaszolt az éppen aktuális kérdésekre. A mai 

történetben egy írástudó megy oda Jézushoz, aki hallotta Őt. Jézus soha sem zárkózott el az emberektől. Bárki 

odamehetett hozzá, aki akart, magához engedett bárkit, akár gyermek, vagy épp az útszélen kolduló vak, vagy 

a tekintélyes kapernaumi elöljáró Jairus, vagy a kapernaumi százados. Jézusban közel jött az Isten, elérhetővé, 

érthetővé tette magát. És mindig válaszolt azokra a kérdésekre, amivel Őt megkeresték. 

Ez az írástudó hallotta Jézust vitázni, amikor is különböző fogas kérdésekkel próbáltak csapdát állítani 

neki. Jézus azonban mindegyik kérdésre „Fizessünk adót vagy ne fizessünk”  „Feltámadás kérdése” szelíden, 

de meggyőző erővel válaszolt. Mindezek elkápráztatták az írástudót, így kereste fel egy kérdéssel: Melyik 

parancsolat a legnagyobb? Mózes törvényeit abban az időben 284 tilalomra és 365 parancsra osztották föl. 

Vajon e közül a több, mint 600 utasítás közül van-e olyan, ami fontosabb, mint a többi? Vagy mindegyik 

egyforma? 

Jézus leegyszerűsítette a tízparancsolatot és azt mondta, hogyha szereted az Istent, akkor fogod szeretni 

a felebarátodat is. „Szeresd az Urat és szeresd felebarátodat” ez a szeretet missziója. Hogyan szeresd az Urat? 

Szívből, lélekből, elméből, erődből. Szeres az érzelmeiddel, mondd el mit érzel iránta, örömöt, bánatot. 

Lélekből. Ez már nem olyan érzelmi szeretet, hanem sokkal inkább tudatos szeretet. Elméből. Érteni is 

szeretnénk. Szeretni és megismerni egyre mélyebben. Erődből. Az egész valódból. Ő legyen életed 

középpontjában. Isten szeretetre vágyik, ezt várja tőlem, hogy szeressem teljesen és egészen. Viszonozzam az 

ő szeretetét, hogy tiszteljem, hogy szolgáljam, hogy engedelmeskedjem neki. Szeresd az Istent, ennek az a 

próbája, hogy szeresd felebarátodat. Hogyan tudom Istent szeretni, úgyhogy szeretem az embert! Ez a nagy 

parancsolat, és ezután következik minden más. Sokszor azért nincs szeretet az életünkben, mert hiányzik az 

imádság a szívünkből. Azért van annyi gyűlölködő, minden megítélő embertársunk, mert ritkán keressük az 

Urat. Ezért van olyan kevés szeretet a szívünkben.  

Keresztelésünkkor is ígéretet kaptunk arra, hogy Jézus velünk lesz minden napon a világ végezetéig, 

ehhez imádságaink alkalmával nekünk is keresnünk kell Őt. Szeretni a keresztyén közösségeinket. Hiszen jó 

tartoznunk valahová. Család, ahol hordozzuk egymás terheit, a gyülekezet, ahol Jézussal lehetünk együtt. A 

keresztyén közösség iránti szeretetünket is karban kell tartanunk, és ez itt kezdődik a gyülekezetben.  

Mit jelent Istent szeretni? Igyekszem úgy élni, és döntéseket hozni, hogy az Úr örüljön annak, amit 

teszek, amit mondok, amit gondolok. Vagyis engedelmeskedni. Mit jelent az embert szeretni? Megnyitni előtte 



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

a szívemet, megbocsátani tudni. Mit jelent önmagamat szeretni? Isten jót akar az életemben.  „Tudjuk pedig, 

hogy akik az Istent szeretik minden a javukra szolgál” Róm. 8, 28.   Ámen.  

-----(Szolgálattevő: Ráczné Veres Sára) ----- 

 
2019. július: 

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

7. vasárnap 10.00 
Istentisztelet és párhuzamosan gyermekistentisztelet. Igét hirdet: Dr. Illés 

László - lelkipásztor. 

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

22-26. hétfő-

péntek 

9.00-

12.00 
Gyülekezeti gyermekhét – Vízre magyar! címmel.  

23-27. kedd- 

szombat 

 Református Csillagpont Fesztivál az Agráron - 5 nap, több ezer fiatal, 

izgalmas előadások, minőségi koncertek – idén a is vár minden 14 és 34 év 

közötti fiatalt a Csillagpont református ifjúsági találkozó! 

   

   - Babamama klub, 

            - Cserkészet, Kézműves játszóház 

            - Zenés istentisztelet,  

                        - Ifjúsági óra   

Az istentisztelet kezdetén Berisha Levente megkeresztelésére került sor. 

- 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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