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A SZÍV MÉREGTELENÍTÉSE 

Igeolvasás: Mt 13,3b-8; 19-23 
Alapige: Mt 5,8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. 

Kedves Testvérek! A nagyböjt a húsvét előtti negyven 

napos előkészületi időszak, s mi is most a böjti időszakban 

vagyunk, és a böjti úrvacsorára készülünk. Ebben az 

időszakban különösképpen is fontos, hogy halljunk róla és 

megértsük, mi is a böjt lényege, célja. A legtöbb ember a 

böjtöt az étkezéshez köti. Hallunk különböző léböjt 

kúrákról, amikor zöldség és gyümölcslevel segítségével a 

szervezetben felhalmozott méreganyagokat kivezetjük a 

szervezetből, s ezáltal méregtelenítünk. Miért van szükség 

méregtelenítésre? Azért, mert szervezetünk tele van 

mérgekkel. Rengeteg forrása van a mérgeknek, ami nap 

mint nap a szervezetünkbe jut. Miért beszélek a testi 

mérgekről és azok méregtelenítéséről? Azért, hogy jobban 

megértsük ezáltal a szellemi méregtelenítés 

szükségességét. A legtöbb ember sajnos a testi böjtöt sem 

tartja be, mert nem tud ömegtartóztatóan élni. A szokás 

nagy úr, és nem tud lemondani erről vagy arról az ételről, 

hiába tenne az jót a testi egészségének. Pedig az 

önmegtartóztatás, az önmagam legyőzése kulcsfontosságú a szellemi életben. Tulajdonképpen ez a Krisztus-

követés alapja: Nem azt teszem, amit én akarok, hanem Jézus tanítványaként Neki engedelmeskedem. De 

hogyan tudok én Neki engedelmeskedni? Úgy, hogyha Rá figyelek, ha Rá tekintek lelki szemeimmel.  

Arról olvasunk, hogy Jézus szolgálata elején 40 napon át böjtölt. Lemondott az ételről, és tudatosan 

csak Istenre figyelt. Jézus ebben is példa előttünk, s abban is, hogy magáról ezt mondta: "Bizony, bizony, 

mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt 

teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon.” (Jn 5,19) Ahhoz pedig, hogy lássa, mit tesz az Atya, az Atyára kellett 

figyelnie. Ezért nem engedte, hogy más elvonja a figyelmét. Egy időre az ételről is lemondott, csak hogy 

mindenél jobban az Atyára figyelhessen. 

A lelki böjt azt jelenti tehát, hogy egy időre lemondok egy olyan dologról, ami számomra kedves, hogy 

ez lehetővé tegye azt, hogy még inkább Istenre figyelhessek, hogy az a számomra kedves dolog ne vonja el a 

figyelmemet Istenről. Valaki például TV-böjtöt tart, valaki pedig facebook-böjtöt. Ismerek olyat, aki egy időre 

a kávéról mondott le, kávé-böjtöt tartva. Hallottam olyanról is, hogy valaki pedig, aki nagyon szeret focizni, 

egy időre foci-böjtöt tartott, és azt mondta: „Uram, én ezt a számomra nagyon fontos dolgot áldozom fel Neked, 

hogy ezáltal is kifejezzem, milyen fontos vagy nekem.”  

   
Gyülekezeti farsang február 17-én (Fotók:AÁ) 

Kedves Testvérem! Hadd bátorítsalak arra, hogy válassz a böjt időszaka alatt Te is ki egy dolgot az 

életedből, ami kedves: pl. a sorozat megnézése, de ez lehet pl. a rántott hús is, vagy bármi, ami Neked kedves 

és mondd: Uram, én ezt és ezt nagyon szeretem, de most a böjti időszakban félreteszem, lemondok róla, hogy 



 

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

ezáltal is kimutassam irándtad a szeretetemet, hogy ezáltal több időm legyen Rád figyelni, hogy nagyobb 

akaratom legyen önmagamra nemet és Rád igent mondani. 

Az elmúlt héten egy írást tettem közzé a böjt lényegéről honlapunkon. Ebből idézek bizonyságtételem 

végén. Jézus tanítása szerint abban van, hogy az igazi megtisztulás belülről, az ember szívéből induljon el. S a 

megtisztulás célja és jutalma nem önmagunk tökéletességének elérése, hanem a tökéletes Isten felismerése és 

meglátása. Tudjuk, hogy a testi szem is csak akkor lát, ha tiszta. A szívnek is van szeme. Akkor látja meg az 

isteni valóságot, ha tiszta. A szív az ember legbensőbb titka. Benne születnek a gondolatok, érzelmek. Jézus 

nagyon fontosnak tartotta a benső, láthatatlan szív tisztaságát. Jaj, annak az embernek, akinek a szíve nem 

tiszta! Az ilyen szívből származnak „… a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, 

házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok 

mind belülről jönnek, s ezek teszik tisztátalanná az embert.” (Mk 7, 21-23)  

A tisztátalan szívnek ebből a leírásából azt is megérthetjük, hogy milyen a tiszta szív. Olyan szív, 

amelyet nem az önző, másokat megkárosító gonoszság tölt el, hanem az Isten szívével egyesülve mindenkit 

szerető jóság. Ezért mondja Jézus a Hegyi Beszéd alkalmával, hogy Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 

meglátják az Istent. (Mt 5,8) Jézus a szívünkkel kapcsolatban egy másik dologra is figyelmeztet: „Vigyázzatok 

magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól…” (Lk 21,34). 

A szív tisztaságát, a szív szemének tisztánlátását, nemcsak a szenvedélyeinket kiélő mámor és tobzódás 

szennyezheti be, vakíthatja meg, hanem elnehezítheti az élet gondjaiba való elmerülés is. Erről beszél a 

magvető példázatában Jézus. A tiszta szív elsősorban az Isten országát keresi, a szeretetet követi. Ha így tesz, 

akkor kezd tisztán látni, meglátni a másik embert, s a másik emberben meglátni magát az Istent. 

Jézusnak a tisztaszívűségről mondott boldogmondásából láthatjuk és érezhetjük, hogy Ő nem ideig-

óráig való megtisztulást akar nekünk adni, hanem az életünket a maga teljességében szeretné boldoggá tenni. 

Ha valaki átadja a szívét Jézusnak, ha valaki az életét Jézus Krisztus uralma alá rendeli, akkor 

megtapasztalhatja, hogy a belső, lelki életében minden megváltozik. Így legyen. Ámen.           Dr. Pótor Áron  

 
A Korompai család beszámolója az „Utazás Wittenbergbe” c. versenyről febr. 18-án délelőtt (Fotó: AÁ) 

 
Az Őrálló Dicsőítő Zenekar szolgálata február 18-án délután (Fotó:AÁ) 

Alkalmaink (2018. március):   

28.febr szerda 14.00 Bibliaóra. Növekedés a keresztyén életben. Kérdések a kisasztalon. 

1.  csütörtök 10.00 
Baba-Mama Klub. Nagy szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt 

tartalmas, közösségépítő beszélgetésekre. 

1.  csütörtök 17.00 Énekkar 

2.  péntek  17.00 

Filmklub. Ha Isten úgy akarja című olasz vígjáték. Tommaso az 

elismert római szívsebész magabiztos és sikeres ember. Látszólag a 

családi élete is rendben van, leginkább pedig fiára büszke, aki az ő 

nyomdokain jár, hiszen orvosnak készül. Egy nap azonban váratlan 

fordulat történik: a fiú bejelenti a családnak, hogy félbehagyja az 

orvosi egyetemet, mert megváltozott az élete és pap szeretne lenni…  

4. vasárnap  10.00 
Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás). 

Gyülekezetünk 12. születésnapja 

25.  vasárnap  18.00 Pintér Béla és az Őrálló Zenekar dicsőítő alkalma 
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