
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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URAM, MENTS MEG MINKET, ELVESZÜNK! 

Igeolvasás: Mt 8,23-27 

Alapige: Mt 7,13-14 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, 

és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon 

járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, 

és kevesen vannak, akik azt megtalálják. 

Kedves Testvérek! Jézus egy olyan nap után, amikor sokakat 

meggyógyított a Genezáreti tó partján,  azt mondta tanítványainak: 

Menjünk át a túlsó partra! Estefelé járt már az idő, s a tanítványok 

Jézusnak engedelmeskedve beültek a halászhajóba, és elindultak. Jézus a 

mögötte álló nap feladataitól elfáradva a hajó hátsó végén elaludt. S ahogy 

egyre inkább a mélyre eveztek, a Genezáreti tóra annyira jellemző 

bukószél hirtelen óriási, több méteres hullámokat vert fel, és hatalmas 

vihar kerekedett. A tanítványok közül sokan hozzáértő halász emberek 

voltak, akik egész életüket a Genezáreti tavon töltötték. Tudták, hogy mit 

kell tenniük ilyen helyzetben, és nagy erőkkel azon igyekeztek, hogy 

nehogy elsüllyedjen a hajó. Csanakokkal merték ki a vizet a hajóból, küzdöttek, eveztek, de a vihar akkora 

volt, hogy a tanítványokon halálfélelem lett úrrá. Végső kétségbeesésükben felébresztik Jézust, és csak 

egyszerű távirati stílusban kiáltanak Hozzá: Ments meg Uram, mert elveszünk! Jézus pedig felébred, és 

ráparancsol a viharra: Hallgass el, némulj el! - mondja, és nagy csend lett. A tanítványok pedig egymásra 

néznek és csodálkozva kérdezik: Ki Ő, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskedik Neki?  

              
                     Augusztus 26-án gyermekistentisztelet az alagsorban, majd utána játék 

Ezek a tanítványok úgy küzdöttek ott a hajón, mintha megmenthették volna magukat. Aztán úgy féltek, 

mintha nem lett volna ott Jézus a hajón, és a végén úgy csodálkoztak, mintha nem ismerték volna Jézust. És 

nagyon sokszor a mi életünkre is ez a jellemző. Azt hisszük, hogy nekünk kell mindent megtennünk, 

megoldanunk, mintha minden segítség nélkül mi meg 

tudnánk oldani mindent. Aztán, mikor már nagy a baj, 

akkor úgy félünk, mintha elfelejtkeztünk volna Jézus 

ígéretéről: amikor azt mondta, hogy Veletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig. És úgy félünk, 

mintha nem lenne velünk Jézus, és úgy 

aggodalmaskodunk, mintha nem tudnánk, hogy a 

világot teremtő Úr megszólítható közelben van. És a 

végén, amikor a lehetőségeink végén kibuggyan a 

szánkból, hogy Istenem segíts, és megtapasztaljuk azt, 

hogy Ő valóban megvédett, megoltalmazott, hogy 

kihozott a próbából és felemelt, akkor csodálkozunk 

azon, hogy Istennek még erre is van hatalma.  



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

Először is arról olvasunk, hogy Jézus beszállt a hajóba, ami elindult a vízen. De Jézus nemcsak beszállt 

a hajóba, hanem ezt azzal a céllal tette, hogy tudta, hol fog kikötni, és a tanítványok ezért céltudatosan Jézus 

kérésére Jézus úti célja felé kormányozták a hajót. S ezt a hajózást a mi életünkhöz is lehetne hasonlítani. Mi 

is megszületünk, egy hajó formájú bölcsőbe tesznek, s ez a bölcső, mint kis hajó jelképezi az élet útján való 

elindulásunkat. S az életünk végén ugyancsak beletesznek egy hajóhoz hasonló alkalmatosságba, egy 

koporsóba, ami a túlsó partra való megérkezésünket jelképezi. Elindulás és megérkezés a túlsó parton.  

    
Augusztus 26-án hálát adtunk az új kenyérért, s úrvacsorát vettünk     (Fotók: AÁ.) 

Csak az a kérdés, hogy hová érkezik meg az életünk hajója. Mert a Biblia tanítása szerint két úti cél 

létezik. A mennyei úti cél, a mennyország, és a másik a kárhozat. A kérdés pedig az, hogy merre halad a mi 

életünk. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy nincs túlsó part, hogy nincs úti cél. Mert az ördög legfőbb célja 

az, hogy az emberek azt higgyék, az élet egy cél nélkül való utazás. Mert ha ezt valaki elhiszi, és sajnos 

hatalmas tömegek így gondolják, akkor mikor befut a hajó, az már hozzá fut be, s onnan akkor már nincs 

szabadulás és menekülés. Mert Ádám és Éva bűnbeesése óta minden emberi élet hajója a kárhozat felé halad. 

De amikor ezt valaki felismeri, és befogadja a szívébe Jézust, akkor ezt úgy is mondjuk: megtér, azaz másik 

irányba fordul, amely szöges ellentéte a kárhozat felé való iránynak, mivel akkor már Jézus döntése és kérése 

irányába halad tovább az élete. Mivel ha Jézus felszáll a hajóra, új úti célt kap az ember élete: a mennyei hon 

felé. És tarthat az út 40-50 vagy akár 90, ritkább esetben 100 éven át, a fontos az, hogy az úti célt ne tévesszük 

el. A kérdés tehát az, hogy merre tart a mi életünk: a kárhozat vagy a menny felé.  

A másik, amit megtanulhatunk e történetből, hogy a hajóút során vannak viharok is. A történetbeli 

hajóút során is hirtelen vihar jött. A tanítványok pedig küzdenek, majd félelem vesz erőt rajtuk. Azt hiszik 

elvesznek. Ezt mondják Jézusnak is: Segíts, mert elveszünk! Sokszor vannak olyan viharok, amelyek 

váratlanul, mint derült égből a villámcsapás érnek minket. És sokszor azért is enged meg viharokat Isten az 

úton, hogy figyelmeztessen minket az úti célra, az út végére, arra, hogy merre tart az életünk. A tanítványok 

figyelmét a vihar arra hívta fel, hogy Jézus nélkül elvesznek. Sokszor rémítenek minket is a viharok. És 

ilyenkor mi is azzal tesszük a legjobbat, ha a tanítványokhoz hasonlóan minket is a vihar Jézushoz hajt. 

És végül megtanulhatjuk még ebből a történetből, hogy Jézus segít. Ő azért jött, hogy a kárhozat felé 

tartó életünk hajójának új irányt adjon, hogy hajónkat a menny felé irányítsa. Jézus legnagyobb célja velünk 

az, hogy rádöbbenjünk arra, hogy két úti cél van, és hogy mi mindennél jobban ragaszkodjunk ahhoz, hogy a 

mi életünk a menny felé haladjon. Így legyen ez a mi életünkben is. Ámen. 

-----------------------------------------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron ------------------------------------------------ 
2018. szeptember:  

05. szerda  14.30 Bibliaóra. Téma: Kicsoda Jézus és mi az Ő személyiségének a titka? Kérdések az asztalon. 

05. szerda 17.30 Női bibliakör (minden páros héten) 

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

09. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet.  

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

13.  csütörtök 10.00 Baba-mama klub 

14.  péntek 17.00 Filmklub - Szerelempróba című film megtekintése 

15. szombat 19.00 

Rákász Róbert jótékonysági orgonakoncertje a Nagytemplomban a Magyar Ref. Szere-

tetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíj Programja javára, amely program hátrányos helyzetű tehetséges 

fiatalokat támogat.  Jegyek kaphatóak nálunk a gyülekezetben is (2500 Ft). Az MRSz a gyüle-

kezetekben 4-et fizet 5-öt kap akciót  hirdetett, így összefogással 2000 Ft-ért is lehet jegyet venni. 

30.  vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

- Lehetőségünk nyílt arra, hogy takarító munkakörben egy férfi vagy egy nő közfoglalkoztatottként dolgozhasson 
templomunkban. A munkakör betöltéséhez szükséges a regisztrált munkanélküli státusz. A nettó közfoglalkoztatotti bér 

bruttó 81.530 Ft. Ha valaki ismer a munkakört betölteni kívánó alkalmas személyt, kérem jelezze. 
- 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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