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  A KAPERNAUMI SZÁZADOS 

Alapige: Mt 8, 5-13: Amikor Jézus Kapernaumba 

érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: "Uram, 

a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai 

vannak." 7Jézus így szólt hozzá: "Elmegyek, és 

meggyógyítom." De a százados ezt felelte rá: "Uram, 

nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem 

csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én 

is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak 

alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el! - 

és elmegy, a másiknak: Jöjj ide! - és idejön, vagy szólok 

a szolgámnak: tedd meg ezt! - és megteszi." Amikor 

Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt 

kísérőihez: "Bizony, mondom néktek, senkiben sem 

találtam ilyen nagy hitet Izráelben. De mondom néktek, 

hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és 

asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában, akik pedig Isten országa 

fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás." A századosnak 

pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában. 

 

Kedves Testvérek! A kapernaumi százados történetét olvastam fel, amely történet, ha röviden össze akarnánk 

foglalni, arról szól, hogy Jézushoz jön egy magasrangú római katona, hogy arra kérje, gyógyítsa meg beteg 

szolgáját, s Jézus ezt készséggel megteszi. Vizsgáljuk meg azonban most közelebbről ezt a történetet, hogy 

meglássuk, mit akar ma üzenni ezáltal nekünk kegyelmes Istenünk.  

Úgy kezdődik a történet, hogy Jézus Kapernaumba érkezett és odament hozzá egy százados. Nagyon 

egyszerű ez a megállapítás, mégis mély üzenettel bír az, hogy akkor ment oda ez a katona Jézushoz, amikor 

Jézus ott volt a városban. Mert Jézus nem tartózkodott mindig Kapernaumban. De amikor ott volt, akkor 

odament hozzá.  

Azt üzeni ez számunkra, hogy azt az időt kell kihasználnunk, amikor Jézus közel van. Pál apostol az 

efézusbelieknek azt írja, hogy az alkalmakat áron is megvegyétek, mert a napok gonoszok (Ef 5,16) Azért 

gonoszok a napok, mert elhitetik velünk, s ez az ördög szándéka, hogy mi elhiggyük, hogy mindig lesz újabb 

nap, mindig lesz újabb lehetőség Jézushoz jönni. Pedig ez nem igaz. A kegyelmi idő nem tart örökké. Mégis, 

amikor Isten Igéje döntés elé állít minket, jön a gondolat, hogy ráérsz majd később Jézus mellett dönteni. Majd 

a következő alkalommal, hiszen lesz még erre idő. Ezért 

gonoszak a napok, mert becsapnak minket azzal, hogy 

később is lesz lehetőség Jézus előtt leborulni, Őt szívünkbe 

fogadni, bocsánatát kérni, megújítani a szövetségünket 

Vele. Ez a százados akkor ment Jézushoz, amikor Ő a 

közelben volt. Amikor alkalma volt rá, és nem halogatta a 

Jézussal való találkozást. Ez arra figyelmeztet minket, hogy 

amíg tart a ma, amikor halljuk az Igét, amikor érezzük, hogy 

Isten szólongatja a szívünket, akkor válaszoljunk Neki, 

akkor jöjjünk Jézushoz, akkor döntsünk Mellette. 

2018. Augusztus 5 -Egy éve a gyülekezetben       (Fotó: AÁ.) 



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

Fontos, hogy tudjuk megragadni az alkalmas időt. Ézsaiás könyvének 55. részében azt olvassuk: “Keressétek 

az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.” (Ézs 55,6) Jézus ma is várja, hogy Hozzá 

jöjjünk, hogy megszólíthasson minket. Mert Jézus nem azt akarja, hogy nekünk csak mások beszéljenek Róla 

úgy, mint egy történeti személyről, hanem Ő azt akarja, hogy mi találkozzunk Vele. Hogy meghalljuk az Ő 

hangját, hogy személyesen tudjon megszólítani, mozgósítani, megváltoztatni, meggyógyítani. Mert csak a Vele 

való személyes találkozásunkból fakad a gyógyulás, a szabadulás. Ha Vele találkozunk, ha Ő szólít meg, ha 

nemcsak mint egy történelmi lecke főhőseként tekintünk Rá, hanem úgy, mint Aki ma is él. 

Ez a katona tehát Jézushoz megy, és így szólítja meg Őt: Uram! Ez egy hitvallás volt a szájából. Mert 

Úrnak tekintette Jézust. El is mondja: Uram, én tudom miről van szó. Mert én is hatalom alatt álló ember 

vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el! - és elmegy, a másiknak: Jöjj 

ide! - és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt! - és megteszi." Uram, én tudom, hogy te Úr vagy 

minden felett. Te parancsolsz a betegségnek, és az elmegy. Ez nagyon egyszerű, Uram. 

Kedves Testvérek! Vajon ott van-e a szívünkben ez a hit? Vajon tudunk-e így az Úr Jézusra nézni? 

Vajon így tudjuk-e a mi kéréseinket elé hozni, tudva azt, hogy Ő Úr mindenek felett. Még az én problémáim 

felett is? Mi olyan sokszor kételkedünk, és tele vagyunk kérdésekkel. Ennek az embernek nem volt kérdéses 

az, hogy Jézus tud segíteni. Igénk megkérdez minket, hogy vajon Úr-e, mindenható Úr-e Jézus a mi számunkra? 

A százados azt mondja, Uram, otthon az én szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ezzel 

mintegy hittel kéri Jézus segítségét. S Jézus látva a hitét azt mondja: Elmegyek és meggyógyítom! De a százados 

ezt felelte rá: "Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul 

a szolgám.”Vajon mi hogyan jövünk Jézushoz? Tudunk e így, magunkat megalázva, Elé állni? Ha így, 

bűneinket látva, azokat megbánva, magunkat megalázva jövünk Jézus elé, úgy, hogy átérezzük, mi nem 

vagyunk méltók, akkor Ő nem küld el magától, hanem segít. Akkor szabadulást ad. Feloldozást ad. A Jakab 

4,6-ban arról olvasunk, hogy "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja". Szabadulás 

ma is akkor van, amikor meglátjuk bűneinket, és azokat egyenként alázatos szívvel megvalljuk Neki, és 

hisszük, hogy Jézus vére eltöröl minden bűnt az életünkből. Akkor van szabadulás és gyógyulás, ha ezzel a 

századossal együtt el tudjuk mondani: Nem vagyok méltó Uram, de mégis köszönöm, hogy Te szeretsz, hogy 

meghaltál értem, hogy nekem gyógyulásom, örök életem, üdvösségem legyen. Mert amikor mi Jézushoz 

jövünk, Ő mindig a lelkünket vizsgálja, a szívünk indulatát, hogy miképpen jövünk Hozzá. A százados erős 

hittel jött. Úrnak vallotta Jézust, tudta, hogy tud segíteni, ugyanakkor nem önelégülten, gőgösen, hanem azt 

mondta: Nem vagyok méltó. Jöjjünk mi is addig Jézushoz, amíg közel van. És jöjjünk hozzá hittel, alázatos 

szívvel és bizalommal! S hozzuk elé mindazt, ami otthon van: az örömeinket, bánatunkat, kéréseinket, tudva 

azt, hogy Vele ma is találkozhatunk, hogy Ő ma is szeretettel fogad és segít. Ámen.                    Dr. Pótor Áron  

2018. augusztus:  

15. szerda  14.30 Bibliaóra 

16.  csütörtök 19.30 

Tabajdi Ádám orgonaművész és Scheuring Kata fuvolaművész közös koncertje a 

debreceni Szent Anna Székesegyházban. Belépő jegy (2500Ft, nyugdíjas és diák: 2250Ft) 

a Kölcsey Központban vásárolható.  

18. szombat 19.00 A "Jó pásztor és bárány" kompozíciójú virágkocsi közösségi díszítése a Bem téren.  

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

19. vasárnap 10.00 Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet.  

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

20. hétfő 7.00 

A Magyar Református Szeretetszolgálat közös kerékpározása a Virágkarneválon. 

Gyülekező: 6.00-6.45. Helyszín: a Piac és Miklós utca sarkán. Indulás: 7 órakor. A 

résztvevők zöld MRSz pólót kapnak ajándékba. A szervezők azt kérik, hogy a biciklik 

virággal legyenek díszítve. Jelentkezés email-ben: balogh.barnabas@jobbadni.hu 

           - Babamama klub, 

- Film klub,  

- Zenés istentisztelet,  

            - Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar   
- Augusztus 9-én került sor Mészáros Lászlóné sz Szabó Kornélia, 93 évet élt testvérünk temetésére a debreceni 

köztemetőben. A gyászoló család tagjai számára Isten vigasztalását kívánjuk. 

- Az istentiszteleten megkereszteltük Lestár Zsombor és Katkó Mónika gyermekét, Lestár Rékát. 

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

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

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: www.furediut.hu 

: fb.com/furediut.hu Tel: +36-30-678-2502  Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 
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