
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

2018. június 24.  10.00 

 

Dr. Pótor Áron 

 

 

 

MEGHARCOLNI A NEMES HARCOT 

 

Igeolvasás: Mt 20,1-15 1"Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki 

korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. 2Miután 

megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. 

3Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon 

tétlenül, 4és ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, 

megadom nektek. 5Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és 

délután három óra tájban, és ugyanígy tett. 6Amikor pedig késő délután öt 

óra tájban is kiment, még mindig talált ott álldogálókat, és megkérdezte 

tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül? 7Azok pedig így válaszoltak: Mert 

senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek ti is a 

szőlőbe! 8Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a 

vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon 

kezdve az elsőkig. 9Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és 

kaptak egy-egy dénárt. 10Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy 

többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. 11Amikor átvették, 

zúgolódni kezdtek a gazda ellen, 12és ezt mondták: Ezek az utolsók egy órát 

dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét 

hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. 13Ő pedig így felelt egyiküknek: 

Barátom, nem bánok veled igazságtalanul: Nem egy dénárban egyeztél-e 

meg velem? 14Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit 

akarok adni, mint neked. 15Hát nem szabad-e nekem azt tennem a 

javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó 

vagyok?  

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

 

KT! 

Pál apostol szavait olvastam fel,  

 amelyet élete végén az ifjú Timóteusnak írt: 

Ama nemes harcot megharcoltam, 

 futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:  

Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, 

 amelyet megad nékem az Úr. 

 

Nem véletlenül választottam ezt az Igét. 

  hiszen másfél hete az egész világot  

a labdarugó világbajnokság tartja lázban.  

A lelkes focirajongók szurkolnak kedvenc csapatuknak,  

 és sokan kíváncsian figyelik 

 a délutáni, esti meccsek eredményeit, 

hogy aznap az adott meccsen  

 az adott ország csapata milyen teljesítményt ért el. 

Mi magyarok 1938-ban és 1954-ben szereztünk ugyan ezüstérmet is 

 a foci vb-n, 

de több mint 30 év telt el, 

 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, 

  vagy hogy ki kerül be az első három helyezett közé. 

 

De erről szól az olimpia is, 

 ahol több, mint 10ezer kiváló sportoló az egész világról verseng,  

  de végül csak egy a lényeges, hogy ki szerez aranyat. 

Holott lehet,  

h. pl. a 10 helyezett  

csupán néhány másodperccel érkezett később célba. 

De ki beszél a 10., 

 vagy akár csak a 4. helyezettről? 

Mo-on csak az első 3 helyet jutalmazzák meg. 

 35M ft-ot ér egy aranyérem. 

De lehet, hogy a 4. helyezett csak 1-2 másodperccel  

v. 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 költözött, 

 s így is csak a 17. lett. 

A cikknek ez volt a címe:  

 Otthagytam családot, barátnőt a semmiért. 

 

KT! 

Egy olyan történetet olvastam fel a Bibliából,  

 ahol Jézus arról beszél, 

   hogy Isten országa egészen másképp működik 

mint a foci-vb, vagy mint az olimpia. 

Isten országában mindenki jutalmat kap, aki célba ér. 

 

Elgondolkodtam azon, 

 hogy mennyire másként gondolkodik Isten, mint mi emberek. 

Ahogy Ézsaiás könyvében olvassuk: 

Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én 

utaim - így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival 

magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti 

gondolataitoknál. 

 

Isten nem a tized és századmásodpercekre figyel. 

Isten nemcsak az 2. 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. 

Ide csak a világ legjobbjai kerülnek. 

Csak akik 4 év alatt rangos versenyeken helyezést tudnak szerezni,  

azok tudnak aztán az olimpiára is kijutni. 

Ezért volt 2000-ben hatalmas szenzáció: Erik az angolna, 

 az egyenlítői-(gíneából) guineá-ból érkezett úszó fiú. 

Szabadkártyával érkezett az olimpiára,  

 amit országa kapott támogatásként,  

    s az olimpia előtt soha nem látott még 50 méter hosszú úszómedencét. 

Kiderült, hogy országában csak a szállodákban van uszoda, 

 s alig volt az országában, aki tudott volna úszni, 

s így juthatott ki az olimpiára, annak ellenére, hogy sokak szerint  

a teljesítménye szánalmas volt. 

S mikor úszott, a kommentárban arról volt szó, hogy mindjárt belefullad,  

 nem tudja végigúszni a 100 métert. 



Ez akkor szenzáció volt az olimpián, mivel itt nem kérdés,  

 hogy valaki célba ér-e vagy sem. 

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. 

 

KT! 

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.  

 

KT! 

Jézus a gazda, 

 hiszen neki adatott minden hatalom mennyen és földön. 

És Ő ma is szólongat. Az ajtó előtt áll és zörget. 

Hív. 

Ma is magához hív mindenkit, 

s milyen sokan nemet mondanak a hívására. 

vagy lehet, hogy vannak olyanok, 

 akik azt mondják: Jövök Uram, de majd csak ha megöregszem. 

Majd akkor lesz időm, mert most nincs időm. 

Lehet, hogy ismerjük Füle Lajos bácsi versét: 

Fut a gyermek a labda után 

leszegett fejjel, tűzpirosan, 

se lát, se hall, csak egyre rohan. 

Guruló labda lett a világ, 

szüntelen űzi, hajtja a vágy, 

száz utcán, téren, 

ezer veszélyen, 

millió anyai kétségen át, 

gyönyörűszépen 

s balga-bután 

fut a gyermek a labda után... 

Fut az ember az élet után... 

Leszegett fejjel gyötri magát 

kincseit egyszer csakhogy elérje, 

kergeti álma, hajtja a vére. 

Kenyér gurul a lába előtt, 

vagyon gurul a vágya előtt, 

hírnév, dicsőség álma előtt. 

Rohan utánuk éveken át, 

a fogyó úton, életen át, 

száz utcán, téren, 

ezer veszélyen, 

millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen 

s balga-bután 

fut az ember az élet után... 

 

Fut az ember az élet után, s amikor Jézus hívja, 

 azt mondja. Nincs időm.  



de hogy folytatódik a vers? 

 

Fut az ISTEN az ember után, 

mert mindent lát és szánja nagyon, 

guruló szívét csakhogy elérje, 

hogy fut utána, hull bele vére! 

Ott fut az utcán, 

ott fut a téren, 

egész világon, 

sok ezer éven, 

sok mérhetetlen, 

megérthetetlen, 

keresztre írott szenvedésen át, 

hulló Igével, 

kiontott vérrel, 

viszonozatlan, 

mély szerelmével 

fut az ISTEN az ember után... 

 

KT! Isten utánunk jön és hív.   

Hív kiontott vérrel, 

 viszonozatlan mély szerelmével, 

hív keresztre írott szenvedésen át, 

 hulló Igével.  

Hív! Szólít. 

S milyen sokan azt mondják  

futva oly sok minden után: 

  nincs időm. 

Főzni kell, 

 a családra kell, hogy gondot viseljek. 

Nincs időm, 

 hogy meghalljam a hívó szót. 

Majd, ha megöregszem. 

Ahogy Pató Pál úr mondta: 

 Ej, ráérünk arra még. 

 

Hisz a lator is az utolsó pillanatban mondott igent a hívó szóra. 

Igen, élete utolsó pillanatában,  

 de hatalmas különbség a lator és a halogató magatartás között az,  

hogy a lator elsőre - azonnal igent mondott,  

amikor meghallotta a hívó szót, 

 nem halogatta a döntést. 

 

Jézus tehát, - a példázatbeli gazda - ma is hív. 

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. 

 

És KT!  

ez harc és küzdelem. 

S ahogyan a sportolóknak is küzdeniük kell, 

 nekünk is nap mint nap kell megvívnunk a hit nemes és szép harcát. 

 

Áron Márk két éve úszni tanult. 

Az egyik alkalommal az úszóórán kb. 8-an lehettek, 

 és párban versenyeztette őket az úszóoktató. 

s aki gyorsabb volt, mind előrébb került. 

Áron Márk az elején még a 3. párosban volt, a végére az 1.-be került. 

S látszott rajtuk, hogy nagyon elfáradtak a végére mindnyájan. 

Az öltözőben beszélgettünk, 

 s mondtam neki, hogy a sport az életre készít fel, 

 és sokat tanulhatunk a sportból. 

Majd megkérdeztem tőle, hogy ő szerinte mire tanít a sport: 



 ő válaszként visszakérdezett: Arra, hogy nem szabad feladni? 

Én pedig bólogattam.  

 

KT! 

Hadd helyezem mindannyiunk szívére ma ezt az üzenetet: 

Nem szabad feladni. 

Ez az Ige is erre tanít minket: 

 Nem szabad feladni a hit harcát. 

Ezt tanulhatjuk meg az olimpikonoktól is: Nem szabad feladni! 

 

Milyen sokan lehet, hogy feladták már. 

Jézus, amikor a magvetőről mond példázatot,  

 beszél olyan szívekről, ahová ugyan behullt az Ige magja, 

  meghallották Jézus hívó szavát, 

de egy idő után a növekedő új életet, a növekedő gabonát megfojtották 

 a tövisek.  

S Jézus így magyarázta: 

Akinél tövisek közé hullott az Ige magja, 

 hallja ugyan az igét, 

 de e világ gondja  

és a gazdagság csábítása  

megfojtja az igét, 

 és nem hoz termést. 

Mit jelent ez? 

Elindul a hívó szóra az ember,  

de egy idő után feladja. 

Mert lehet, hogy valaki kicsúfolta: 

 csak nem te is istentiszteletre mész? 

vagy lehet, 

 hogy a túlóra miatt egyre inkább elmaradozik valaki. 

 

Olyan sok oka lehet annak,  

ha valaki egyre inkább elmarad. 

  s már nem olvas Bibliát,  

már nem imádkozik. 

Mert ez a kísértő fő célja: 

 először is, hogy ne halljuk meg Jézus hívó hangját, 

 de ha meg is hallanánk, akkor már azon fáradozik, 

  hogy túlharsogja Jézus szelíd hangját. 

Hogy eltántorítsa az embert. 

Hogy ne tartsunk ki mindvégig, 

 hogy eltávolodjunk Istentől. 

 

A focimeccsek hosszabbítás nélkül 90 percig tartanak. 

Az olimpián pedig van olyan verseny, olyan küzdelem,  

ami csak néhány percig tart. 

 

A hit harca azonban egy életen át. 

Mert ez a „verseny”, a hit harca akkor ér véget,  

 amikor földi pályafutásunk véget ér. 

 

Pál apostol földi pályája végén ezért írja: 

Ama nemes harczot megharczoltam, 

 futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:  

Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája,  

melyet megád nékem az Úr ama napon,  

az igaz Bíró;  

nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is,  

a kik vágyva várják az ő megjelenését. (2Tim 4,7-8) 

 

Szinte egybecseng a páli ige Jézus szavaival,  

 aki azt mondta, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 24,13) 

 

Ez bízatott ránk KT! 

Megharcolni a nemes harcot, és a hitet megtartani. 

Mindvégig kitartani, mivel eltétetett számunkra is az igazság koronája, 



 amit nekünk is megad a 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. 

 

Én azt kívánom, hogy érjünk mindannyian célba, 

 hogy átéljük, mit jelent megkapni az igazság koronáját, 

 s hogy megtapasztaljuk, mit készített el számunkra jutalmul Isten. 

 

Hadd fejezzem be az ének szavaival: 

Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád, 

aki Jézussal jár s benne hitt, aranyból koronát,  

fehér égi ruhát, hárfa húrjait pengetheti! 

 

Igen ott minden kész, igen ott minden kész, 

minden győztesnek jár örök rész.  

Boldog véghetetlen öröm vár odafenn,  

Jézusért én is el nyerhetem! 

 

Így legyen. Ámen. 

 

 

 


