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AKAROM, TISZTULJ MEG! 

 Igeolvasás: 2Krón 16,7-12 

Alapige: Mt 8,1-4 Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság 

követte őt, és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és 

ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz." Jézus 

kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: 

"Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla. 

Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Vigyázz, senkinek se szólj, 

hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld 

fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, 

bizonyságul nekik." 

Kedves Testvérek! Dr. Paul Brand Indiában született 

misszionárius szülők gyermekeként. Isten hamar a szívére 

helyezte, hogy a társadalomból kirekesztett leprás 

közösség felé szolgáljon orvosként. Egy olyan felfedezést 

tett, amely teljesen felülírta a lepráról élő elképzeléseket. 

Sokáig azt gondolták, hogy a leprások testén megjelenő 

bőrhibák, majd az egyre durvább csonkolódások azért alakulnak ki, mert a kór a szöveteket roncsolja szét, szó 

szerint lebontva az embert lassanként. Dr. Brand azonban rájött, hogy a lepra nem a szöveteket, hanem az 

érzékelő idegvégződéseket támadja meg. A lepra átka, hogy az illető érzéketlenné válik, nem érez fájdalmat. 

Nem érzi, ha olyasmit tesz, amitől egy egészséges ember felszisszenne és gyorsan abbahagyná. Nem érzi, ha 

megégeti magát, vagy ha túl erősen szorít valamit. Ezzel gyakorlatilag rengeteg kis sérülést okoz magának, 

amelyek előbb-utóbb tönkreteszik a testét.  

            
                            Október 27-én Egyházmegyei Ifjúsági Konferencia volt gyülekezetünkben 

             
                               Október 27-én délután Pintér Béla adott koncertet templomunkban 

              
Október 28-án délután Zenés istentisztelet volt az Őrálló Zenekarral     (Fotók: AÁ.) 



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

A Bibliában a lepra a bűn jelképe. Érzéketlenné tesz minket szellemileg azokra a dolgokra, amelyekről 

Isten szeretetből előre figyelmeztetett, hogy tönkretesznek minket. Aki a bűnben él, szépen lassan tönkreteszi 

magát, és sokszor még nem is érez emiatt fájdalmat. És fontos az is, hogy a Biblia nem betegségnek, hanem 

tisztátalanságnak nevezi a leprát – mert ahogy a leprából, így a bűnből sem lehet kigyógyulni, legfeljebb szinten 

lehet csak tartani. Ahhoz hogy valakiről eltűnjön a lepra, vagy a bűn, isteni csoda kell. És éppen ezt a csodát 

tette meg Jézus ennek az embernek az életében.  

A felolvasott Igében azt olvassuk, hogy a Hegyi Beszéd elmondása után, Jézus lejött a hegyről, 

miközben nagy sokaság követte Őt, és egy érdekes dolog történt. Azt olvastuk, hogy egy leprás ember ment 

oda hozzá. Nagyon egyszerűnek tűnik ez, amit olvasunk, hogy odament Jézushoz. De vajon tényleg ennyire 

egyszerű odamenni ma is Jézushoz? a Krónikák 2. könyvében ezt olvassuk: Abban az időben elment Hanáni 

látnok Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki: Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre, 

az Úrra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. Nem volt-e az etiópoknak és líbiaiaknak 

roppant hadereje, igen sok harci kocsija és lovasa? Mégis kezedbe adta őket az Úr, mivel rá támaszkodtál. 

Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. A 

probléma Ászá esetében az, hogy amikor ellenség tört az országra, akkor nem Isten az, Akihez odamegy, Akitől 

segítséget kér. Isten helyett emberekben bízik. És ez ma is nagy kísértés. Ma sem egyértelmű az, hogy azonnal 

az Úr Istenhez megyünk, ha gond támad. Pedig Isten erejét azok tapasztalják meg, akik tiszta szívvel az Övéi, 

akik Hozzá tartoznak, és Őt keresik a szükség idején is. Ez a leprás Jézushoz ment. 

A második lépés, amit tesz ez a leprás, még mielőtt megszólalna, az az, hogy leborul Jézus előtt 

kifejezve alázatát és hódolatát: Itt vagyok Előtted, mint a Te gyermeked, aki imád Téged. Az ő hitének a 

következménye pedig a gyógyulás. A Biblia egyik legcsodálatosabb kijelentése, hogy ez a leprás azt mondja: 

Ha akarod, megtisztíthatsz. És mit mond Jézus? Egy csodálatos szót, ami mindent megváltoztatott: Akarom. 

Kedves Testvérem! Ha Isten elé mész egy kilátástalan helyzettel és az Úr elé viszed, hogy Uram, ha Te akarod, 

meg tudod tenni, jöhet-e ennél jobb válasz Istentől, hogy azt mondja: Akarom. És ott van az Ő akarata mögött 

egy még fontosabb szó: az, hogy Ő nem csak akar, hanem tud is gyógyulást adni. Így legyen. Ámen.  
------------------------------------------- Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron - lelkipásztor ------------------------------------------- 

2018. november:  

07. szerda  14.30 Bibliaóra 

08. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

10. szombat 9-12 

Tűzománc tanfolyam, amely ingyenes, de az anyagok (rézlemez, festék) és 

kiégetés költségeit szükséges kifizetni. A tanfolyamot Nagyné Tóth Wanda 

néni vezeti.  

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

11. vasárnap 10.00 

Istentisztelet. Szolgál: Bartha Gyula nyugdíjas esperes. Párhuzamosan pedig gyermek-

istentisztelet. Az üvegfallal elválasztott baba-mama szobában lehetőség van kisgyer-

mekekkel hallgatni az igehirdetést. 

11. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

16.  péntek 16.30 

Filmklub - Vándorút c. film Tom fia a Camino de Santiago, vagy más néven Szent Jakab 
zarándokúton, egy viharban veszítette életét a Pireneusokban. A kaliforniai orvos elutazik fia 

maradványaiért. Ám ahelyett, hogy ezután hazatérne, elhatározza, hogy beteljesíti a fia 

vágyát, és végigjárja a zarándokutat. Tom rájön, hogy itt nincs egyedül. A világ minden 
részéből érkező zarándokokkal találkozik, akik életük értelmére keresik a választ.  

 - Külső felújítás. Hála Istennek, az elmúlt héttel az eltervezett munkák közül az alábbiak 

lettek megvalósítva: külső nyílászárók és szerkezetek lazúrozása, galambtüskék 

felhelyezése, külső falak lefestése. A templomot körülvevő faoszlopok nagyobb része is le 
lett festve, s köszönöm azoknak, akik az elmúlt héten fizikailag is segíteni az oszlopok 

festésében. E munkák nem valósulhattak volna meg a testvérek adományai nélkül, 

amelyekért ezúton is köszönetet mondunk tudván, hogy „a jókedvű adakozót szereti az 
Isten” (2Kor 9,7). 

- Kék vödör és Szeretetdoboz akció A Dorkász Szolgálat és a Magyar Református 

Szeretetszolgálat ebben az évben is meghirdette adománygyűjtő akcióit, amellyel minél 

több rászoruló családot szeretnének támogatni. Tartós élelmiszert gyűjtenek, aminek 
legalább féléves hátralévő szavatossága van még, hogy azokat télen is fel lehessen használni. 

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