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KI NYERI A VERSENYT?
Alapige: 1 Kor 9,24-25 Olvasmány: Jób 42,7-17

Mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Ennek igazságát a napokban zajló
vizes  világbajnokság  idején  és  más  sportesemények  ismeretében  nem  kell  magyarázni  a  mai
igehallgatóknak, ahogy a korinthusi híveknek sem, hiszen a sport az ott zajló rendszeres játékok miatt
az ottaniak életének fontos része volt – ahogy talán ma is. Pál most viszont nem sport-szakértőként,
hanem  apostolként,  igehirdetőként  mutat  rá  erre  az  igazságra.  Úgy  fussatok,  hogy  elnyerjétek  –
figyelmezteti a gyülekezet tagjait. De hozzáteszi, itt nem az elhervadó győzelmi koszorúról, hanem az
örökkévalóról van szó.

Ki nyeri a versenyt? Mi kell a győzelemhez? Rátermettség, erő, összpontosítás. Az nyer, aki abban
a pillanatban testében-lelkében egyaránt a cél elérésére figyel. Nem remeg meg a keze vagy lába, nem
másra figyel, hanem csak arra az egyre, hogy elsőként elérje a célt. Mindent ennek rendel alá.

Pál folyamatos éberségre, folyamatos koncentrálásra hívja a korinthusi gyülekezet tagjait, mert e
nélkül  lehetetlen  nyerni.  Szükséges is  ez a figyelmeztetés,  mert  bizony van,  hogy olyan érzésünk
támad, mintha már a célban volnánk. Aki megtér, eljut Jézus megismerésére, megnyugszik. Igen, most
már minden rendben, egy kicsit lazíthatok. Elértem a célt. Pál máshol is szól erről: nem így van, a cél
még előttünk van. Meg kell futni hűséggel a pályát.

A  folyamatos  figyelem  és  összpontosítás  bizony  nélkülözhetetlen.  Egy  kis  kizökkenés  és  a
győzelem máris  elúszik.  Különösképpen,  hogy a lelkiek  terén óriási  ellenségünk van,  aki  minden
eszközt  bevet  annak  érdekében,  hogy  célt  tévesszünk.  Ma fejezzük  be  Jób  könyvének  olvasását,
melyben látjuk, hogy a Sátán mi mindent megtesz azért, hogy Jóbot eltántorítsa Istentől. De épp az ő
példáján  látjuk  azt  is,  hogy  a  legnagyobb  mélységekben  csak  úgy  lehet  megmaradni,  hogy
tekintetünket Istenre szegezzük és csak a célt látjuk.

Ez a folyamatos  küzdelem nagy edzettséget  és folyamatos  önmegtartóztatást  kíván,  folyamatos
figyelmet,  ahogy az élsportolók esetében is  láthatjuk ezt.  Erre  hív minket,  aki  szeretne bátorítani,
segíteni  ebben  minket.  Ő  szeretne  megerősíteni  a  mi  küzdelmeink  között,  hogy  maradjunk  meg
őbenne. Ő fog felemelni, ha elfáradt, ellankadt a hitünk. Ezért bátorít ma is igéjével és ezért hív az ő
szent asztalának közösségébe, hogy megerősítsen utadon a cél felé, hogy erejével tápláljon. Hogy ne
tévessz célt a küzdelem során, hanem az ő győzelmében részesülj. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hálaadással élhettünk az úrvacsorával. Köszönet a szent jegyekért!

2. Beszámoló az ifjúsági hétről

A gyülekezet ifjú és felnőtt tagjai közül összesen ti-
zenöten vettük nyakunkba a Mátrát és töltöttünk egy
lelki  hetet  Galyatetőn,  a  Dunamelléki  Református
Egyházkerület  konferenciaközpontjában.  Ottlétünk
alatt Isten nyomait kerestük az általános kijelentés – a
természet, a történelem és a lelkiismeret – vizsgálatán
keresztül. Emellett sok játék, beszélgetés, kirándulás
tarkította együttlétünket. Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik segítséget nyújtottak jelenlétükkel, tá-
mogatásukkal és imádsággal.

3. A nyári táboraink számos lelki haszonnal gazdagí-
tottak minket, emellett az anyagiakról is érdemes szót
ejteni. A két tábor összes költsége 435 ezer Ft volt. A



gyülekezeti gyűjtés 43 ezer, a résztvevői adományok 217 ezer, az egyházmegyei támogatás 80 ezer, az
önkormányzati hozzájárulás 145 ezer Ft-ot tett ki. Az adományokból megmaradt 50 ezer forintot a
gyülekezeti missziói munkára irányozzuk. Hála legyen az Úrnak!

4. A jövő hét napjain egyházmegyei ifjúsági hét lesz (helye: Gyenesdiás), melyre gyülekezetünkből
három ifjú és a lelkészcsalád készül.

Vasárnap 9 órakor a Választási Bizottság tart gyűlést.

Vasárnap 10 órakor istentiszteletet, azt követően énekkari próbát tartunk.

5. Meghívást kaptunk az egyházmegyei főzőversenyre, Etyekre. Gyülekezeti csapatok nevezését vár-
ják. Az érdeklődőknek részletesebb felvilágosítással tudunk szolgálni.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


