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Nyíregyháza 
Istentisztelet címe: „Isten szeretete” 

 
 „1Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt [Jézust], 2és 
íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, ha 
akarod, megtisztíthatsz.” 3Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette 
őt, és ezt mondta: „Akarom. Tisztulj meg!” És a lepra azonnal 
letisztult róla. 4Ekkor 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 ne-
kik.” 5Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy 
százados, és kérte: 6„Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és 
szörnyű kínjai vannak.” 7Jézus így szólt hozzá: „Elmegyek, és 
meggyógyítom.” 8De a százados ezt felelte rá: „Uram, nem vagyok 
méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és 
meggyógyul a szolgám. 9Mert én is hatalom alatt álló ember va-
gyok, 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.” 10Amikor 
Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: „Bizony, 
mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráel-
ben. 11De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és 
napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és 
Jákóbbal a mennyek országában; 12akik pedig Isten országa fiai-
nak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd 
sírás és fogcsikorgatás.” 13A századosnak pedig ezt mondta Jézus: 
„Menj el, és legyen a te hited szerint.” És meggyógyult a szolga 
még abban az órában.” Mt 8,1-13 
 

Szeretett Gyülekezet! 
 

Két gyógyítási történetet hallhattunk, melyek önmaguk-

ban is egy-egy igehirdetési alapigék lehetnének. Perikópa ren-

dünkben azonban mind a két történetet fel kell olvasni. A kö-

zös a kettőben az, hogy Jézus gyógyít. Az egyiket közvetlenül, 

a másikat közvetetten. Azonban a személyes találkozás, ami 

meghatározó, mind a két esetben van személyes találkozás, ott 

volt a találkozás pillanata és lehetősége. „1Amikor lejött a 

hegyről, nagy sokaság követte őt, 2és íme, odament egy lep-

rás, leborult előtte, és ezt mondta: […]5Amikor Jézus 

Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és 

kérte”. Mert a Jézussal való találkozás pillanatát, lehetőségét 

meg kell ragadni! Talán sok elszalasztott lehetőség van már 

mögötted. Isten szólt különböző módon, lehetőségeken keresz-

tül, de te nem ragadtad meg a lehetőséget. Történetünkben van 

két ember, aki találkozik Jézussal és megragadja a pillanatot, a 

lehetőséget! De hány és hány történet van a Bibliában, ahol 
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nem éltek ezzel a lehetőséggel: „a fáraó szíve kemény ma-

radt, és nem hallgatott rájuk, […] 23A fáraó sarkon fordult 

és hazament; nem vette szívére a dolgot.” II. Móz 7,22-23 

„17A fáraót, Egyiptom királyát szájhősnek nevezik, aki el-

mulasztotta az alkalmat.” Jer 46,17 

„24Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, 

Druszillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta 

Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hit-

ről. 25De amikor igazságról, önmegtartóztatásról és a jö-

vendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így 

szólt: Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hí-

vatlak.” ApCsel 25,24-25 

„22Az pedig elszomorodván e beszéden, elment búsan” 

(gazdag ifjú története) Mk 10,22. Miért? El lehet menni Jézus-

tól szomorúan? Hát hogyne! El lehet menni így is, meg úgy is! 

El lehet menni új élettel, ahogy elment Zákeus, de el lehet 

menni Jézustól szomorúan is. Megragadott és elszalasztott le-

hetőségek! 

Van az Úsz-ben egy nagyon megrendítő történet a megraga-

dott és az elszalasztott pillanatról, Mária ás Márta története. 

„38Amikor továbbhaladtak, betért [Jézus] egy faluba, ahol 

egy Márta nevű asszony a házába fogadta. 39Volt ennek egy 

Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta 

beszédét. 40Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. 

Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a 

testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát ne-

ki, hogy segítsen! 41Az Úr azonban így felelt neki: Márta, 

Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 42pedig 

kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt 

választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” Lk 10,38-42. 

Mária kihasználta, megragadta a lehetőséget, hogy az Úr lába-

inál legyen, Őt hallgassa, Márta pedig azzal foglalkozott, ami 

kevésbé szükséges. A megragadott és az elszalasztott lehető-

ség példája jól látszik ebben a történetben, pedig Isten Igéje 

figyelmeztet: 
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„16Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok 

gonoszok” Ef 5,16; „a kedvező alkalmakat jól használjátok 

fel.” Kol 4,5. 

Azért gonoszak, mert az alkalmakat el lehet szalasztani, s nem 

biztos, hogy lesz még lehetőség, ezért szükséges megragadni. 

Azt olvassuk a Zsidókhoz írott levélben: 

„Ma, ha az ő szavát halljátok, 8ne keményítsétek meg a szí-

veteket,” Zsid 3,7-8.  

Ebben a történetben éltek a lehetőséggel, odamentek Jézushoz, 

megszólították Őt, mert volt valami, ami Hozzá vezette őket! 

Vágytak a gyógyulásra! Neked volt már valami az életedbe, 

ami Őhozzá vezetett? Megmozdult valaha valami a szívedben, 

hogy hallgatni kellene arra, amit Jézus mond? De aztán jöttek 

a kifogások, elszalasztottad, és nem jött vissza, mert azt olvas-

hatjuk Jób könyvében: „29Mindezt kétszer-háromszor is 

megteszi Isten az emberrel,30hogy visszahozza őt a sírból, 

és ráragyog az élők világossága.” Jób 33,29-30. Nem a szá-

mokra kell tekinteni, hanem arra, hogy nincsen végtelen lehe-

tőség és végtelen esély, hanem mindezeket el lehet szalasztani! 

Ma, ha itt vagy, ma, ha még nem járta át a szívedet mindaz, 

amit Jézus tett érted, ma, ha Jézus szava megérintette a szíve-

det, s úgy látod, változtatni kellene az életeden, akkor ne halo-

gasd, mert lejár az idő, feletted is elrepül, s a lehetőségek nem 

jönnek vissza. Ezért hangsúlyozzuk az Istennel való rendezés 

lehetőségét. (édesapám története)! 

„Siessetek, hamar lejár. Kegyelme már régóta vár, 

Ma még lehet ma még szabad, Borulj le a kereszt alatt 

 

Elszállt a perc az életed, ma még ha jössz, elérheted, 

Ne kés tovább,ne várj tovább, ma kérd Atyád bocsánatát. 

 

Ha elkésel, mi lesz veled, ki menti meg a lelkedet, 

Bezárul a kegyelmi út, lelked örök halálra jut.” (Füle Lajos) 
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Addig lehet rendezni a dolgokat Jézussal, amíg lehetőség van. 

Ez a két ember is találkozott Jézussal, mert szeretett volna ta-

lálkozni Vele. Az egyik a saját életét rendezte, betegségét osz-

totta meg Vele, s kínált számára megoldást. A másik pedig, 

egy rendezett életű pedig ment Jézushoz, hogy a másikért jár-

jon közbe. Ott volt a lehetőség, s éltek vele! Vajon mi élünk-e 

azzal a lehetőséggel, hogy rendezzük azt, amit rendeznünk 

kell? 

Mi van az életünkkel? Mi van a bűneinkkel? Mi van az örök-

élet kérdésével? Hogyan állunk ezekben a kérdésekben? Vajon 

Jézushoz odamentünk már ezekkel? Volt bennünk olyan vágy, 

hogy ezeket a kérdéseket addig tisztázzuk Vele, amíg nem ké-

ső? Mert lehetnek kifogásaink, de tudjátok meg, hogy el lehet 

szalasztani a lehetőséget! 
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Drága Gyülekezet! 

Történetünkben volt két ember, aki akart találkozni Jé-

zussal, meg is tett mindent azért, hogy Vele találkozzon, szóba 

elegyedjen Vele, Úrnak vallották Őt a maguk életében. 

„Odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: 

„Uram, ha akarod, megtisztíthatsz”; „odament hozzá egy 

százados, és kérte: 6„Uram,”, Jézus meghallgatta őket, segí-

tett rajtuk, rendezte azt, amit csak Ő tudott rendezni! Ma is van 

arra lehetőség, hogy ezt megtegyük, de el ne szalasszuk a lehe-

tőséget, mert nem tudjuk, hogy lesz-e még egy lehetőség, ne-

hogy aztán a „túl” után túl késő legyen! 

       

Ámen! 


