
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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MEGHARCOLNI A NEMES HARCOT 

Igeolvasás: Mt 20,1-15 

Alapige: 2Tim 4,7-8 Ama nemes harcot meghar-

coltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, 

végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, 

amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; 

de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik 

várva várják az ő megjelenését. 

Kedves Testvérek! Nem véletlenül választottam a fenti 

Igét, hiszen másfél hete az egész világot a labdarugó 

világbajnokság tartja lázban. A lelkes focirajongók 

szurkolnak kedvenc csapatuknak, és sokan kíváncsian 

figyelik a délutáni, illetve esti meccsek eredményeit. 

Mi magyarok 1938-ban és 1954-ben szereztünk ugyan ezüstérmet is a foci vb-n, de több mint 30 év telt el 

azóta, hogy magyar csapat kijutott volna a vb-re. Azóta inkább csak más nemzetek csapatainak drukkolunk, s 

leginkább az foglalkoztat minket, hogy ki lesz a győztes, ki viszi haza a vb-trófeát. Mert valójában erről szól a 

világbajnokság, hogy melyik csapat lesz az első, illetve hogy mely csapatok kerülnek az első három helyezett 

közé. De erről szól az olimpia is, ahol több mint tízezer kiváló sportoló az egész világról verseng, de végül 

csak egy a lényeges: hogy ki szerez arany érmet. Holott lehet, hogy pl. a tizedik helyezett csupán néhány 

másodperccel érkezett később célba. De ki beszél a tizedik, vagy akár csak a negyedik helyezettről? 

Magyarországon is csak az első 3 helyet jutalmazzák meg. Pl. 35 millió forintot ér egy aranyérem. De lehet, 

hogy a 4. helyezett csak 1-2 másodperccel vagy századmásodperccel később ért be. Őróla már nem beszélnek, 

őt már nem jutalmazzák meg. Olvastam egy cikket, amiben Takács Krisztián 30 éves olimpiai sprinter úszó 

mondja el, hogy 21 évet dolgozott csak azért, hogy az olimpiára kikerüljön. Lemondott a családról, más városba 

is költözött, s így is csak a 17. lett. A cikknek ez volt a címe: Otthagytam családot, barátnőt a semmiért.        

     
Június 17-én igehirdetés és szeretetvendégség. Június 21-én babamama klub, a nyáriszünet előtt (Fotó: AÁ) 

 Kedves Testvérek! Egy olyan történetet olvastam fel a Bibliából, ahol Jézus arról beszél, hogy Isten 

országa egészen másképp működik, mint a foci vb vagy az olimpia. Isten országában mindenki jutalmat kap, 

aki célba ér. Isten nem a tized- és századmásodpercekre 

figyel. Isten nemcsak az első helyezettnek ad arany 

koronát. Nemcsak az 1. helyezettek fognak aranyozott 

utcákon járni a mennyben, hanem mindazok, akik célba 

érnek. A kérdés az, hogy célba érünk-e. Az olimpián ez 

nem kérdés. Oda csak a világ legjobbjai kerülnek ki. 

Viszont Isten királyságában ez a legnagyobb kérdés, hogy 

beérünk-e a célba? Jól ismerjük a felolvasott példázatot. 

Jézus elmondja, hogy kimegy a szőlősgazda korán reggel, 

majd 9 órakor, 12 órakor illetve du 3, és du 5 órakor, és 

akit a piacon talál, hívja a szőlőjébe dolgozni.  

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  
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Így hívott el minket is Isten. Így hallhattuk meg az Ő hívó hangját. Valaki lehet, hogy egészen fiatalon, 

még élete reggelén. Valaki lehet, hogy már középkorú volt, s lehet, hogy élete delén mondott igent az Úr Jézus 

hívására. És vannak olyanok is, akik csak életük alkonyán hallották meg a hívó szót. A Jézussal együtt 

megfeszített két lator közül az egyik például élete utolsó pillanataiban mondott igent, amikor azt kérte Jézustól: 

Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban! És mondta néki Jézus: Bizony mondom néked: 

Ma velem leszel a paradicsomban.  

Isten – a gazda – utánunk jön és hív.  Hív kiontott vérrel, viszonozatlan mély szerelmével, hív keresztre 

írott szenvedésen át, hulló Igével (Füle Lajos: Futás). S milyen sokan - futva oly sok minden után - azt 

mondják, hogy nincs időm. Pedig Isten elhív arra, hogy mint az ő tanítványai munkálkodjuk az Ő 

királyságában. Hogy hirdessük az Ő országát. Hogy az Ő hívó hangjának lehessünk hordozói. Hogy ott 

lobogjon a szívünkben az Ő iránta érzett szeretetünk tüze és a hit. S hogy mi a Benne való hitet megőrizzük, 

ápoljuk és továbbadjuk. Mindez pedig harc és küzdelem. S ahogyan a sportolóknak is küzdeniük kell, nekünk 

is nap mint nap kell megvívnunk a hit nemes és szép harcát. S ezt a harcot nem szabad feladni.  

Ez az Ige is erre tanít minket: Nem szabad feladni a hit harcát. Ezt tanulhatjuk meg a focistáktól és 

olimpikonoktól is. Ez bízatott ránk: Megharcolni a nemes harcot, és a hitet megtartani. Mindvégig kitartani, 

mivel eltétetett számunkra is az igazság koronája, amit nekünk is megad az Úr, az igaz Bíró, akik vágyva várjuk 

az Ő megjelenését. Ezért adja a gazda mindenkinek ugyanazt a bért, hiszen minden elhívott egyformán részesül 

a kegyelemben. Nem az számít, hogy mikor indultunk el a hit útján, hanem az, hogy mindvégig kitartunk-e. 

Azt kívánom, hogy érjünk mindannyian célba, hogy átéljük, mit jelent megkapni az igazság koronáját, amit 

elkészített számunkra Isten. Így legyen. Ámen.                Dr. Pótor Áron 

Alkalmaink (2018. június):  

25.-

29. 

hétfőtől 

péntekig 

9.00-

12.00 

Nyári gyermekhét Csillagásztábor címmel. Ami a gyerekekre vár: bibliai 

történetek feldolgozása, énektanulás gitárral, játékok, tízórai, ajándékok, 
kézműveskedés. A gyermekhét ingyenes, a tízórai biztosításához természetbeni 

(sütemény, szendvics, üdítő) és pénzbeli adományokat köszönettel elfogadunk 

26. kedd 17.30 Női bibliakör 

27. szerda 14.30 Bibliaóra Előkészítő kérdések a kisasztalon: A szeretet örök törvénye 

27. szerda 18.00 

Családi hangverseny Karasszon Dezsőné Nagy Márta emlékére. 
Gyülekezetünk első kántora 10 éve hunyt el. A hangversenyen közreműködik: 

Karasszon Dezső – orgonán, Karasszon Dénes és Eszter – gordonkán. A belépés 

díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 

28. csütörtök 18.00 
Amerikából jöttem - Képes beszámoló az amerikai, Grand Rapids-i 
tanulmányútról. 

Júl 1. vasárnap 9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Júl 1. vasárnap 10.00 Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet. 

Júl 1. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

          - Babamama klub, 

- Film klub,  

- Zenés istentisztelet,  

            - Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar   
- 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. 
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