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Úgy fussatok, hogy győzzetek! 

1 Kor 9, 24-27 
 

Fiatal koromban sokáig futottam (hosszú táv, tájfutás, esténként a hegy…). Ma – ha 

megérzem az indíttatást, gyorsan ledőlök és elmúlik. Mégis van egy formája a futásnak, ami 

ellenállhatatlan módon vonz. A Maraton. Miért? Mert úgy látom, hogy a Maratoni futás a 

keresztény élet és szolgálat legjobb analógiája. 

 

Mi a 6 pontos kérügma hirdetésének specialistái vagyunk. De vajon ismerjük-e a lelki élet 

tévedéseinek 6 pontját? Ezek között is a legmélyebbet, amit az a hozzáállás jellemez, hogy a 

keresztény élet és szolgálat egy mézeshetekhez hasonló álomutazás a boldogsághajón – 

miközben valójában egy kőkemény küzdelemről van szó egy véres harcmezőn. Háború van – 

amelyben valóságos golyók röpködnek és a veszteségek magasak. Vannak, akik abban a 

bolondságban ringatják magukat, hogy Isten szolgálata egy habos torta – mi, akik valóban 

benne vagyunk a közepében, tudjuk, hogy inkább egy kimerítő maratoni futáshoz 

hasonlítható.  

 

Ahogy már mondtam, fiatal koromban sokat futottam. Egy barátom, aki az egyik legjobb futó 

volt szülővárosomban elhívott, hogy fussam vele körbe a közeli tavat. Elindultunk, 

rákapcsoltam, mindent beleadtam – sőt még sikerült el is hagynom őt. Amire nem gondoltam 

az volt, hogy ő több kört tervezett. Ez eszembe se jutott. Futottam, ahogy csak bírtam. Amikor 

elérkeztünk az első kör végére, majdnem összeestem – ő meg rácsapott a hátamra és közölte: 

gyerünk, már csak három kör van hátra! Miiiicsooodaaa??!!! Ha még egy lépést meg kell 

tennem, itt halok meg és itt fogsz elhantolni! Akkor értettem meg, hogy mi a különbség a 

kocogás és a hosszútávfutás között… 

 

A keresztény élet nem a 60 méteres rövidtávfutáshoz hasonló. Akkor sokkal többen lennének 

sikeresek benne. Hosszú távról van szó – 40 km-es Maraton. A futam sikere pedig nem 

csupán a benevezésen múlik, hanem a kitartáson! Nemcsak azon, hogy hogyan indulsz el 

– hanem azon, hogy hogyan fejezed be. Ezért tudta Pál élete végén azt mondani: „Ama 

nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” 2 Tim 4, 7.  

Felejthetetlen a ’84-es Olimpián a Maraton utolsó métereit futó svájci futónő, ahogy 

összeomlik a cél előtt edzői karjaiba. Miért? Elérte a határait – belefutott a falba. Akik értenek 

a hosszútávfutáshoz ismerik ezt a jelenséget. Elér az ember egy olyan határt, ahol úgy tűnik, 

hogy nincs több erő benned – már nem tudsz egy lépést sem tenni. Szinte az összes vércukrot 

elhasználtad, a kiszáradás szélén állsz. Szédülsz és az ájulás környékez. Közel a teljes 

összeomlás.  

 

Pál apostol élete során többször is belefutott a falba és megtanulta, hogyan lehet áttörni rajta. 

Ezt a felismerését osztja meg velünk az 1 Kor 9, 24-27-ben.  

Ennek a résznek alapüzenete: ÚGY FUSS, HOGY GYŐZZ! AZÉRT FUSS, HOGY GYŐZZ! 

 

Ezt az alapelvet jelenti ki a 24-es versben, illusztrálja a 25-ösben és alkalmazza a 26-27-es 

versekben.  
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A szöveg kontextusa is nagyon gazdag. Sajnos nem lesz időnk kibontani. A 9. fejezet elejétől 

Pál tanúságot tesz saját életéről és szolgálatáról – arról informál minket, hogy ő feladta saját 

életére vonatkozó jogait azért, hogy képes legyen betölteni azt a felelősséget és szolgálatot, 

amit Isten bízott rá. Milyen jogokról beszél? Például a házasodás jogát. Például annak a jogát, 

hogy munkájáért fizetést kapjon. Erkölcsileg semmi probléma nincs ezekkel a dolgokkal – az 

összes többi apostol élt velük. Pál mégis lemondott róluk. A 10. fejezetben Pál belemegy 

Izrael történelmébe és azt mondja, hogy az egész nép ugyanazt a lelki áldást tapasztalta meg 

és ugyanaz a kegyelem áradt ki mindenkire – mégis a többségükben nem lelte kedvét az Isten! 

Mert önmaguknak éltek. Beengedték a rémet – az önmagának való élet rémét.  

 

Pál az tanítja nekünk: A döntés fegyelmet igényel. 

   A szolgálat áldozattal jár együtt.  

   Az elkötelezettségnek és az azzal járó kiváltságnak ára van. 
 

Megosztok veletek néhány megfigyelést a fenti igékkel kapcsolatban, amelyekről kérlek, 

gondolkodjatok el.  

 

1. Ez a rész tanít minket arra, hogy a keresztény élet sok tekintetben egy hosszú távú 

futóversenyhez hasonlítható. Egy módon viszont különbözik ettől: a futóversenyen mindenki 

fut, de csak egy ember nyeri meg. A lelkiéletben mindannyian futunk és mindannyian 

nyerhetünk – de nem mindenki fog nyerni. Ennek viszont az lesz az oka, hogy egyesek nem 

akarnak nyerni – így döntenek.   

 

Fontos megjegyezni: a lelkiélet futamában nem egymás ellen, vagy a többi keresztény ellen 

küzdünk – hanem közös ellenségeink: a világ, a test és az ördög ellen. Úgy gondolom, ami 

megemészt minket az, hogy túl sok időt töltünk azzal, hogy másokhoz hasonlítjuk 

magunkat. Ez a testi gondolkodásmód legfőbb jele. Isten sohasem hasonlít téged egy másik 

keresztényhez. Emlékezz az ószövetségi történetre: Saulról és Dávidról így énekeltek az 

asszonyok (ami még halálosabbá tette a dolgot) – Saul ezer ellenséget vágott le, Dávid 

tízezret! Ez emésztette meg Sault, aki életének hátralévő részét azzal töltötte, hogy Dáviddal 

harcolt és nem a filiszteusokkal.  

 

Másik megjegyzés: A jutalom, amiért Pál fut nem az üdvösség, hanem a szolgálat. Nem saját 

megváltásáért fut, hanem a jutalomért, amit szolgálatunkért ad az Isten. A versenyre való 

nevezés számunkra ingyen van!! Jézus fizette ki az árát. A verseny karbantartásának ára 

viszont magas.  

Ez az ige olyan dolgokra tanított meg, amelyek több tekintetben megváltoztatták életem és 

szolgálatom dinamizmusát.  

Aki úgy versenyez, hogy nyerjen, fel kell építenie megában a győztes mentalitását.   

Gyakran hallottam edzőket így megnyilvánulni: rettegek ettől a mérkőzéstől, mert a 

csapatom arra játszik, hogy nehogy veszítsen. Ez a bukás előszobája.  

Meg kell értenünk, Ki az, Aki erre a versenyre hív minket. Amikor megtöltöd 

gondolataidat Jézussal, akkor érted meg azt a dinamizmust, amit egyedül Ő tud megteremteni 

benned: (Igék) 
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- Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. (Fil 4, 13). Kétfajta ember 

létezik: aki azt mondja: meg tudom csinálni; és aki az mondja: nem tudom 

megcsinálni. Mindkettőnek igaza van. A különbséget Jézus jelenti.  

- Több mint győztesek vagyunk Krisztus által 

- Nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van 

- Ő messze többre képes, mint mi kérjük vagy elgondoljuk – a bennünk munkálkodó erő 

szerint.  

 

Milyen hatalmas erőt szabadított fel számunkra az Úr! 

 

2. Ragadjuk meg ezt az igazságot – főleg a fiatalabbak közöttünk, de azok is akik már évek 

óta futunk a pályán: A GYŐZELEM NEM DŐL EL, CSAK A VERSENY VÉGÉN! Az 

idősebbek közöttünk nagy bátorítást jelentenek nekem. Évek óta kitartanak, hűségesen 

küzdenek a pályán, ebben a közösségben. A veszélyek egyike az, hogy talán jól futunk 

fiatalon a verseny kezdetén – talán még érett felnőtt korban is, de amikor elérjük az öregkort, 

megvásároljuk a hintaszéket – és amikor szét kéne tépni ezt a világot a Krisztus beszédével, 

mi csak nézünk… meleg szobánkból kifelé az ablakon… Pál apostol azt mondja: úgy fuss, 

mint aki előtt nem bizonytalan a cél! 

 

Ezt az igazságot illusztrálja a 25. vers, amelyben 2 dolgot találunk:  

Egy összehasonlítást és egy ellentétpárt. Hasonlóságot és kontrasztot.  

Az összehasonlítás: mindenki, aki versenyez kemény edzésnek veti alá magát. A korabeli 

olimpiákon a versenyzők a kemény edzések mellett szigorú diétán voltak, nem ihattak bort, 

stb. mindezt egy olyan bíró felügyelete alatt, aki bármikor diszkvalifikálhatta őket a 

játékokból. Pál azt akarja mondani, hogy ezen a versenyen félszívű erőfeszítés nem fog 

működni. Önmegtartóztatás!! Ezen a versenyen az önmegtagadás nem csak olyan dolgokra 

terjed ki, amelyek nyilvánvalóan rosszak, hanem megtartóztatod magad olyan dolgoktól is, 

amik önmagukban jók, de a legjobbnak mégis ellenségei. Ezek a legnehezebb döntések az 

életünkben. És meg kell hoznunk őket – most. Ezek nem a jó és rossz közötti döntéseink. 

Az ilyen döntések általában világosak. (Személyes példák) – nem kell eldöntenem, hogy 

ágyba menni valaki más feleségével az rossz, vagy megrabolni valakit az rossz. De azok a 

döntések az életemben, amikor választanom kell aközött, ami jó és aközött, ami jobb – vagy 

éppen aközött, ami ugyan jobb, de megzavarja a legjobbat; bezavar a legjobba! Mikor fogod 

meghozni ezeket a döntéseket? Most, rögtön kellene. Jó az embernek, ha fiatalon terhet 

hordoz. Az összehasonlítás tehát ez: az atléták, akik győzni akarnak, szorgalmasan, kitartóan 

és keményen edzenek. Az egyetlen hely, ahol a győzelem a munka előtt jön – az a szótár.  

 

De találunk egy ellentétpárt, egy kontrasztot is ebben a versben. Pál azt mondja, hogy az 

atléták elhervadó koszorúért küzdenek, mi pedig hervadhatatlanért. Az egyik elmúlik, a másik 

örök. Egy kis babérkoszorú, amelyet a fejére raknak és amely másnapra elhervad a 

szobájukban és értéktelenné válik – ellentétben az arany koronával. Az egyik a hervadás 

folyamatában van – a másik hervadhatatlan. Valaki így írt erről: 

Az atléták kemény önmegtartóztatása (egy múló aranyéremért) megszégyenít minket abban a 

félszívű, gyér és vérszegény keresztény szolgálatban, amit csinálunk.  

Az atléta edzése… futja a hosszú távot nap nap után, nincs ott a tömeg, hogy buzdítsa, senkit 

nem érdekel, hogy mit csinál. De mindez normál üzem, ami a versenyzés alapját képzi. Itt 

tanul bátorságot, önmegtartóztatást és kitartást.  

Amikor te meg én leülünk a TV elé, hogy megnézzük a versenyt és élvezzük azoknak az 

embereknek az elszántságát, akik képesek voltak megfizetni mindennek az árát – akkor a futó 

is rájön, hogy megérte dolgozni.  
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Most pedig jön az alkalmazás vs. 26-27. Hogyan működhet ez az én életemben? 

 

Ezekben a versekben jelentős kulcsokat találunk Pál apostol elkötelezettségének és 

ösztönzöttségének tekintetében. A 26. versben negatívan a 27.-ben pozitívan fejezi ki ezt az 

apostol.  

26. vers: a futó és az ökölvívó 

Mindkettő a célra koncentrál.  

Keresztény szolgálat: AKTIVITÁS ÉS EREDMÉNY VISZONYA. Sokszor csak aktivitás 

van valódi eredmények nélkül. Pál apostol azt mondja: én azt akarom, hogy minden ütésem 

számítson a Isten Országában. Ha olvasod az apostolok cselekedeteit – ki az aki egész éjjel 

fent volt? A keresztények? Nem, hanem a nem hívők – azon agyalva, hogy hogyan tartsák 

kordában ezt az új csoportot. Ma ki van ébren egész éjjel? Mi, keresztények, azon agyalva, 

hogy hogyan tudunk elérni egy ilyen világot/társadalmat.  

Pál azt mondja: megsanyargatom testemet. A görög szó azt jelenti: megverem – ütöm, 

verem. Azt jelenti: kap egy monoklit a testem – kékre, zöldre, feketére verem. Bármilyen 

áldozatra kész vagyok – rabszolgává teszem a testemet! 

 

A sikeres keresztény szolgálat legfontosabb alapeleme: A FEGYELEM! Úgy gondolom, ez 

alapján lehet megkülönböztetni a fiúkat a férfiaktól és a lányokat a nőktől. 

Egy híres madarász mondta: a testi kényelem semmit nem jelent nekem. Ő tanulmányozni 

akarta bizonyos madarak viselkedését. Hosszú időn keresztül éjféltől hajnalig lapult egy 

erdőben, hogy megfigyeljen egy ritka éjszakai héját. Órákig állt mozdulatlanul, nyakig egy 

mocsárba süllyedve, és elviselve veszélyes bogarak és állatok háborgatását. Utána azt mondta: 

nem volt kellemes – de megvan a fénykép!! Ha ez az ember ilyen fáradalmakat képes kiállni 

egy madár lefényképezéséért – te mire vagy képes a Krisztusért? 

 

Figyeld meg a célt: vs. 27: hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek 

alkalmatlanná a küzdelemre.  

Nem attól fél, hogy elveszíti az üdvösségét, hanem attól, hogy alkalmatlanná válva a 

küzdelemre, elveszti a jutalmát! Azt a megelégedettséget, hogy megjutatta a pályáját és 

elvégezte azt a feladatot, amit Isten bízott rá. Hölgyeim is uraim, ha ez Pál apostol számára 

élő lehetőség volt – velünk mi a helyzet? Minden alkalommal, amikor elolvasom ezt a részt, 

leizzadok. Pál azt mondja – én egész életemet azzal töltöttem, hogy másokat szólítsak 

versenybe – milyen tragikus lenne, ha a futam végén én magam diszkvalifikáltként jelennék 

meg! Az a tény, hogy Pál sikeres missziós volt (megevangélizálta a fél világot), és hogy 

kitűnő teológus volt (nagy részét annak, amit Új Szövetség-ként olvasunk ő írta) – nem 

mentette fel őt a diszkvalifikálás lehetősége alól. Engem sem ment fel semmi. Tudjátok a 

tehetség és a kegyelmi ajándékok nem garantálnak lelki életet.  
 

Befejezésképpen szeretnék választ adni egy kérdésre. Ennek az Igének a tanítása világos. De 

hogyan alkalmazzam azt az életemre? Mit jelent számomra ez: úgy fussak, hogy nyerjek? Mit 

jelent ez közösségünk számára? 

 

Úgy gondolom, 3 dolog van, amivé lennünk kell, hogy sikeresen befejezzük a versenyt: 

(Szeretném, ha ezeket később 3-as csoportokban megbeszélnétek) ? 

(Levélírás Jézusnak) (Imaszolgálat) ? 
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1. „Ellenkultúra”-t kell felépítenünk és kevésbé beleolvadni a jelen kultúrába. Szakítanunk 

kell a hordával. Jellegzetesen mássá kell válnunk. Nem szabad megengednünk, hogy a 

világ beolvasszon minket a színeibe. Miért? Mert minél inkább olyanná válsz, mint a 

kultúrád, annál kevesebb hatással leszel rá.  

Háborús hozzáállást kell kiépítened magadban inkább, mint békeidős mentalitást. Egy 

csapattiszt a következőt válaszolta arra a kérdésre: mi az egy csapatban, ami győztessé teszi 

őket? Azt válaszolta: abból tudom megállapítani, hogy a csapatom hol tart, hogy arra 

figyelek oda, ahogy panaszkodnak. Hogyha a hideg ételeket, a meleg sört és a régi filmeket 

emlegetik – tudom, hogy a frontvonal közelében sincsenek. De amikor a csapatok a 

tűzvonalban vannak, a dolgok ami miatt panaszkodnak megváltoznak: több lőszer kéne, légi 

támogatás kéne, több ember kéne, hogy ezt megcsináljuk.  

 

 

Fő kérdés: te hogyan panaszkodsz szolgálatod során a közösségben? Mi a te panaszod az Új 

Jeruzsálem közösségben? A válasz meg fogja mutatni, hol vagy a harcban. Úgy gondolom 

radikálisabbá kell válnunk. Nem a világ felszínes és megtévesztő radikalitására gondolok, 

hanem az Új Szövetség tiszta és mélyre ható radikalitására. Ahogy Pál írja később: féltelek 

titeket, hogy eltántorodtok a Jézus Krisztushoz való ragaszkodás egyszerűségétől és 

tisztaságától. Miről beszélek? Az élet stílusod radikális megváltozásáról.  

1 Thess 4, 1-8 

Tanulmányozd át az Új Szövetséget – hányszor találod meg benne ezt a mondatot:  

ne legyetek olyanok, mint a pogányok!  

Olvasás: 1 Thess 4, 3-4 

Szent és tiszteletre méltó módon kezeld a testedet, nem a kívánság szenvedélyével, mint a 

pogányok, akik nem ismerik az Istent. Nem a tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem 

a megszentelődésre. Hadd mondjam neked: Ha azt akarod, hogy végigfussad a pályádat – 

kérd meg Istent, hogy tartson meg a tisztaságban!! Akkor ahhoz a nemes fajtához fogsz 

tartozni, akit Isten különít el, ebben az elferdült és elfajult nemzedékben. Egyre több embert 

látok megtérni az által a tisztaság által, ahogy egy házaspár vagy egy egyedülálló éli meg az 

életét Krisztusban. Emlékszem egy házaspárra, akik belelátván egy keresztény házaspár tiszta 

és teljes életébe azt mondták: ha csak a negyede a miénk lehetne az ő házasságuknak, akkor 

érdekelne minket a Krisztus. Általuk ez a házaspár később megtért. NE ÉLJETEK ÚGY, 

MINT A POGÁNYOK! Barátaim, ennek a társadalomnak nincs szüksége a ti 

segítségetekre, hogy lelökjék a szakadékba. Tolong ott elég tehetséges ember, hogy ezt 

megtegye.  
Olyan valakire van szükségük, aki egy másik modellt mutat be – egy alternatív lehetőséget. 

  

Nézd tovább 1 Thess 5, 4-10. (Olvasd fel).  

 

2. Van egy másik dolog is amivel találkozni fogsz, ha végigfutod a pályát, amit Isten készített 

neked: fegyelmezettebbé kell válnod és kevesebbet kell védekezned. Az a megfigyelésem 

közöttünk (szeretetben mondom ezt): túl érzékenyek vagyunk a kritikára. Ez aggodalommal 

tölt el. Hölgyeim és uraim: ha azt kedveled, hogy kedvelnek – soha nem fogsz úgy futni, 

hogy győzz. A szolgálattal együtt járó szakmai kockázat, hogy kritizálnak. Normál üzem.  

A hegytetőn erős szél van! Jelentem. Ha az egyik olyan primer mozgalom szeretnénk lenni 

Jézus Krisztusért, ami megújítja a Magyar Katolikus Egyházat, amit Ő kezébe vesz és 

megrázza általa a világot (Magyarországot) – akkor mássá kell válnunk. És ha más vagy – az 

nem tetszik az embereknek. Meg fognak támadni. Társadalmunk pedig félelmet táplál a 

viszontagságok és az ellenállás iránt.  
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Az egyik legszebb rész Pál leveleiben a Filippi 1, 12-14 ben található. Kérlek lapozz oda. 

Szinte hallom a testvéreket pletykálni Pál idejében: „Hallottad? Megint börtönben van. 

Öregem, élete nagy részét ott tölti…” valahogy visszajut Pál fülébe a dolog, ezért mondja: 

„Szeretném, ha tudnátok, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja.” Itt 

jelenik meg egy másik alapelv: AZ ELLENÁLLÁS MINDIG ELŐRELÉPÉST JELENT A 

LÉLEK VILÁGÁBAN, ISTEN ORSZÁGÁBAN. Miért? „Mert ismertté lett az egész 

testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az 

Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül, 

bátran szólják Isten Igéjét.” Mi történt? Mióta itt vagyok a börtönben, kitört az ébredés! A 

birodalom legjobb katonái ülnek itt mellettem (hozzám kötözve). Ez fantasztikus. Minden 3 

órában jön a váltás – pont elég idő arra, hogy leadjak nekik egy gyorstalpaló Fülöp Kurzust. 

(Ez a görög szövegben van…). Az evangélium megjelenik mindenütt, Néró császár pedig ott 

ül az egyház evangélizációs bizottságában és nem is tud róla! Sőt, azok a félénk testvérek a 

börtönön kívül bátorságot vesznek – elképesztő. Ha Pál apostolnak ilyen szolgálata volt a 

börtönben – neked és nekem milyen szolgálatunknak kell lenni a falakon kívül? Lehet, 

hogy minden papot és igehirdetőt börtönbe kéne dobni – nem is rossz ötlet! Lehet, hogy életre 

kelne az egyház, ahelyett, hogy a profi lelkészek és szolgálók megakadályoznák a népet 

abban, hogy elvégezze a szolgálatát.   

 

Hallottam, hogy egy Indiában rendezett konferenciára elment 3 olyan szolgáló, akik abban 

a tartományban dolgoznak, ahol üldözik a keresztényeket és törvényellenes az evangéliumot 

hirdetni. A főszónok az egyik szünetben megkérdezte tőlük: milyen a ti tartományotokban 

szolgálni? Azt válaszolták – olyan, mint az első században. Minél jobban üldöznek minket, 

annál jobban növekszünk. Vasárnaponként először 2 majd 3 – 4 – 5 alkalmat kellett tartanunk, 

mert annyian akartak jönni. Aztán ki kellett hirdetni, hogy mindenki csak 1 alkalomra jöhet el 

vasárnaponként. Ha egy másik alkalomra is eljössz, akkor meg kell kérnünk, hogy menj ki, 

mert elfoglalod valakinek a helyét, aki az evangéliumot akarja hallani. Ezután annyian 

kezdtek járni, hogy mindenki csak minden második vasárnap jöhetett el. Ha itt vagy most 

vasárnap, a következőn nem jöhetsz el. Egyik vasárnap jössz, másik vasárnap nem. 

Ugyanúgy, mint Budapesten… vagy az Új Jeruzsálem közösségben…  

Tudod mi zavar engem Magyarországon, ahol az evangéliumot hirdetjük? Nem az, hogy 

falhoz szorítanak vagy keresztre feszítenek minket… Közel sem vagyunk annyira jelentősek! 

Ez az ami zavar engem. Amikor elkezdesz komoly hatást gyakorolni azon a szolgálati 

területen, ahová Isten helyez – mindenképpen üldözni fognak. Az ördög mindent be fog vetni 

amije van.  

 

3. Van egy harmadik dolog, amire szükséged lesz, ha úgy fogsz futni, hogy nyerj. A szíved 

kell, hogy vezessen, nem a különböző módszerek. A szíved lángoljon a küldetésért, amit 

Isten rakott bele, és nem annyira a módszerért, ami egyik megvalósítása lehet a 

küldetésnek. Nem tudom érted-e? 
Az egyik legnagyobb érték, vagy vagyon amit hordozunk: az egyszerű, átadható 

evangelizációs eszközök és formák, ami oly nagy kincs az egész Test számára. De tudnod 

kell, hogy a legerősebb áldás, amit hordozol, válhat a legsebezhetőbb pontoddá. Hogyha a 

módszereid és technikáid céllá válnak önmagukban és nem a célhoz vezető úttá – akkor a 

módszereid magasztalójává válsz. És nem Annak a magasztalójává, aki feladatra hívott téged. 

Mi, mint az Új Jeruzsálem közösség vezetői, kaptunk Istentől egy víziót, egy missziót. De 

ez csak akkor fog tovább futni, ha a te saját tulajdonoddá válik. Mi nem egy karierre keresünk 

embereket, hanem egy misszióra! Mi Krisztus ügye és Isten Országa köré kívánunk 

embereket gyűjteni. Nem egy módszer vagy technikák gyűjteménye köré, hanem egy olyan 

ügy köré, amiért érdemes az egész életünket odaadni – és semmit nem kérni cserébe!  



Azért fuss, hogy győzz 
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Az egyik kedvenc angol versem: A shanghai-i tűzvész éjszakája – The night when Shanghai 

burned by Robert D. Abrahams 

 

Az utolsó sorai, mint egy lézersugár hatolnak belém: 

 

Tonight Shanghai is burning,  

And we are dying too. 

What bomb more surely mortal  

Than death inside of you? 

 

For some men die by shrapnel,  

And some go down in flames,  

But most men perish inch by inch,  

In play at little games. (Playing silly litte games.) 

 

 

Szabad fordításban: 

 

„Mert néhányan golyótól halnak meg 

Néhányat a tűz visz el 

De legtöbb férfi centiről centire 

Apró játékokban hal el” 

 

Egyébként, te hogy fogsz meghalni? Mert meg kell halnod – ha az Úr nem jön vissza 

korábban. Az életed olyan, mint az ezres a pénztálcádban: ARRA KÖLTÖD, AMIRE 

AKAROD – DE CSAK EGYSZER.  
 

Kár, hogy csak egy életem van, amit Krisztusnak adhatok. Mert 22 év távlatából mondom 

neked – nem lehet máshogy szárnyalni! Úgy fussatok, hogy elnyerjétek a koszorút! Úgy 

fuss, hogy győzz! Úgy fuss, hogy célba érj! 

 

Mi vagyunk azok a férfiak és nők, akik hatással lesznek erre a nemzedékre és az 

eljövendőre. Én azért imádkozom, hogy amikor elérjük az ötvenes, hatvanas, hetvenes 

vagy nyolcvanas éveinket (bármennyit is ad az Úr), elégedetten fogunk meghalni, mert 

olyan szolgálatba fektettük tehetségünket, időnket és erőnket, ami túlél minket! 

 

IMA 

 

Minél sötétebb az éj, annál világosabb a fény. Úgy fussunk, hogy emlékezzünk arra, hogy a 

futamot csak a végén nyerjük meg. Az életünk és szolgálatunk egyszerre megy le a 

színpadról.  

 


