
Iz 55,6-9; Fil 1,20a-24.27a; Mt 20,1-16a
„…az én gondolataim, nem a ti gondolataitok, és az én útjaim, nem

a ti útjaitok”
A próféta  által  Isten  emlékeztet  minket  arra,  hogy gondolatai  és

útjai messze felülmúlják a mi gondolatainkat és útjainkat. Egyrészt bíztató
mindez, hogy nem kell félnünk, ha nem teljesen értjük Isten gondolatait és
nem látjuk egészen át az Ő útjait. Másrészt ugyanakkor egy meghívás is ez
Isten részéről, hogy még nagyobb bizalommal hallgassunk rá, fogadjuk be
gondolatait  és  lépjünk  rá  útjaira.  Hagynunk  kellene,  hogy Ő alakítsa  a
gondolatainkat és az útjainkat.

Érdekes  a  próféta  szavában,  hogy  amiben  leginkább  felülmúl
bennünket  Isten,  és  amiben  különösképpen is  magasabbak az  Ő útjai  a
mieinknél, az éppen az Ő irgalmas szeretete az. El sem tudjuk képzelni, föl
sem tudjuk fogni, hogy milyen végtelen az Ő szeretete, milyen határtalan
az Ő irgalmas jósága: „megkönyörül és bőkezű a megbocsátásban”.

A  példabeszédbeli  szőlőmunkások  közül  némelyek  épp  ezen
akadtak ki, ezt nem értették: „Hogy lehet az, hogy ez a gazda ugyan annyi
ad azoknak, akik csak az utolsó egy órában dolgoztak, mint nekik, akik itt
melóztak  egész  nap?”  Valamiképpen  nem  tudták  elfogadni,  hogy  a
szőlősgazda ennyire jó azokhoz is, akik csak egy órát dolgoztak. 

Érdekes,  hogy  elszámoláskor  a  gazda  direkt  azokat  hívja  oda
elsőként, akiket legkésőbb vett föl. Ha akarta volna tehette volna fordítva
is,  és  ha nem ebben a sorrendben adja ki  a  bérüket,  simán elkerülhette
volna a morgolódást és a reggel óta dolgozó munkások rögtön a dolgukra
mentek volna. Azzal, hogy a gazda direkt őket hagyta utoljára, bizonyosan
tanítani akarta őket „az Ő gondolataira”, „az Ő útjaira”, az Ő jóságára. 

Ezeknek az először jövőknek, akik morgolódnak a gazda jóságán,
valamiképpen  a  gondolkodásukat,  hozzáállásukat  kellene  megváltoztatni
ahhoz,  hogy  elfogadják  a  gazda  döntését.  A  zúgolódásuk  mélyén
összehasonlítgató  gondolkodásuk  és  egyfajta  irigység,  féltékenység
rejtőzik. Egyfaja mély önzés, amely nem képes elfogadni, hogy a másiknak
jó. Mivel a többiekhez hasonlítgatják magukat, azt hiszik, hogy ők majd
többet  fognak  kapni.  Pedig,  ami  nekik  járt,  megkapták.  A  gazda  egy
dénárban egyezett meg velük. A többiekkel nem egyezett meg konkrétan
semmiben, csak fölfogadta őket. 

Az irigység, féltékenység gyökerében gyakran két dolog találunk:
az együttérzésük hiányát, hogy nem tudunk örülni a másik örömének, és a
hálátlanságuk, mert nem tudunk igazán örülni annak, amit mi kaptunk. 



A szőlőbe először fölfogadottak tudhatták volna, még a nap terhét
és hevét hordozva is,  hogy nekik milyen jó dolguk van, és hogy ehhez
képest milyen szomorú és fájó az a bizonytalanság és tétlenség, amelyben a
piactéren  egész  nap  ácsorgók  az  idejüket  töltötték,  annak  a  fájdalmas
tapasztalatában, hogy őrájuk már senkinek sincs szüksége „mert senki sem
fogadta fel őket”. Talán néhány példa segít megvilágítani a példabeszédbeli
munkások furcsa hozzáállását.

Érdekes  pl.,  mikor  cölibátusban  élő  papok,  vagy  akik  erre  az
életpályára  készülnek,  rosszallóan  megállapítják  valakiről,  aki  később
jelentkezik  papnak,  hogy  na  bezzeg  ő  már  kipróbálta  az  élet  minden
élvezetét,  aztán  meg  csak  úgy  becsatlakozik  hozzánk,  akik  már
fiatalkorunktól  Istennek  szentelt  szüzességben  élünk.  Az  ilyenfajta
megjegyzésből  arra  lehet  következtetni,  hogy  az  illető  valamiképpen
mégsem  boldog  ebben  az  életállapotban.  Hogy  mindezt  nem  sikerül
ajándékként  és  örömmel  megélnie,  hanem  csak  nyűgként  és  teherként.
Mintha jobb volna ebbe a szolgálatba később érkezni. Mintha azok, akik
csak későn találják meg az életük hivatását boldogabbak volnának.

A valóság épp az ellenkezőjét  mutatja.  Akik később jelentkeznek
papnak,  nagyon örülnek,  hogy végre  megtalálták  a  helyüket  és  nem az
agglegényélet  lazasága  hiányzik  nekik,  hanem  még  inkább  sóvárogva
várják, hogy végre szolgálhassanak. 

Egy másik példa lehetne éppen a házasságban való elköteleződés
kérdése.  Általában,  aki  házasságban  él  nem szokta  azt  mondani  a  nála
később  megházasodottaknak,  hogy  milyen  jó  nektek,  hogy  csak  ilyen
sokára találtatok egymásra, mert így hosszabban kiélvezhettétek a szingli
életformát. Bezzeg mi már fiatal korban megházasodtunk és így nehezebb
dolgunk van, mert hosszabban kell hűségesnek lennünk egymáshoz. Fura
lenne, ha valaki így beszélne, igy állna hozzá. Inkább az a normális, hogy
irigykedés helyett együtt örülünk az újonnan házasodottakkal. 

Végül ugyancsak igaz ez a tanulásra és a munkára. Egy ideig talán
irigyelhetjük azt, akinek nem kell suliba járnia, mert mondjuk karanténban
van míg mi küszködve tanuljuk a törit, szenvedünk a matekházvial, és bent
kell ülnünk a kémiaórán. Mégis, aki kénytelen hosszabb időt otthon lenni,
vagy hosszabban nincs lehetősége tanulni, örül, ha újra iskolába mehet, ha
újra találkozhat a barátaival, ha újra tanulhat, okosodhat. 

Az  a  tapasztalat,  hogy  minden  nyűggel,  fáradtsággal  és
szenvedéssel  együtt  bőven megéri  a  nap  terhét  és  hevét  viselni.  Bőven
megéri  tanulni,  dolgozni,  szenvedni  abban  a  bizonyosságban  és
biztonságban, hogy a helyünkön vagyunk. 



És az a tapasztalat, hogy nagyon fájdalmas, nehéz és szomorú az az
életforma,  amikor  „senki  sem  fogad  fel  minket”,  amikor  nincs  semmi
feladatunk, amikor nem tudunk mit kezdeni magunkkal.

Először is tehát fel kellene hagynunk az összehasonlítgatással és az
ebből fakadó irigykedéssel és jobban kellene örülnünk annak, amink van.
A  többiek  örömét,  sikerét  látva  nem  morognunk  vagy  irigykednünk
kellene, hanem inkább együtt örülnünk Mennyei Atyánk jóságán. Ahelyett,
hogy méricskélnénk, hogy ki miért mennyit kapott, lehetnénk egyszerűen
hálásak azért, amit mi kaptunk, és azért is, amit a többiek kaptak, az egy
dénárunkért. 

Ezzel  a  hálás  lelkülettel  függ  össze  a  másik  dolog,  amiben  a
gondolatainkat  és  útjainkat  jobban Istenhez  igazíthatjuk.  Érdemes  volna
újra  fölfedeznünk  a  munkánknak,  az  elköteleződésünknek,  a  Jézushoz
tartozásunknak az örömét,  akkor is, ha az szenvedéssel,  küzdelemmel is
jár.  A  szőlőbe  fölvett  munkások,  minél  korábban  oda  mehettek,  annál
inkább hálásak lehetnek a munkájukért, a főnökükért, a lehetőségért, hogy
dolgozhatnak. 

Érdemes volna új örömmel hordoznunk „a nap terhét és hevét”, új
örömmel fölvenni a keresztjeinket. Érdemes hálát adnunk azért, hogy van
helyünk,  hogy  van  feladatunk,  hogy  „valaki  felfogadott  minket”,  a
hivatásunkért, a családunkért. Éppen a nehézségek és küzdelmek között jó
megújítanunk  ezt  a  hálás  lelkületet.  A  mi  Gazdánkkal  nem  abban
egyeztünk meg, amikor elindultunk, hogy könnyű lesz, hanem abban, hogy
végig segít, velünk marad és nem marad el a munkánk gyümölcse, öröme.
A  végén  megkapjuk  azt  az  egy  dénárt,  amiben  minden  benne  van,  a
mennyország  teljességét.  Jó  volna  abban  a  szabadságban  élni  és  tenni
minden feladatunkat, mint Pál apostol: „Nekem az élet Krisztus”; „Krisztus
most is, mint mindig megdicsőül testemben, akkor is ha élek, akkor is ha
meghalok.”  Akár  nehéz,  akár  könnyű,  akár  „a  nap  terhét  és  hevét
hordozom” éppen, akár könnyebb időszakot élek, a legnagyobb kincsem
az, hogy Jézushoz tartozhatok.

Végül nem csak a zúgolódók kapcsán, hanem a piactéren tétlenül
álldogáló,  későn  jövő  munkások  kapcsán  is  tanít  minket  Jézus  ezzel  a
példabeszéddel. Akiket ugyanis senki sem fogadott föl, még a tizenegyedik
órában sem,  lehet,  hogy bizonyos  dolgokban  maguk is  felelősek  voltak
ezért.  Esetleg  addig  máshol  jártak.  Lehet,  hogy  nem igazán  keresték  a
munkát, nem voltak ott időben… Ahhoz, hogy mi ne maradjunk le arról az
örömről, amit Isten nap, mint nap készít nekünk, és ne tétlenül ácsorogva



teljenek a napjaink, fontos volna jól beosztanunk az időnket, és mindig ott
lennünk, ahol a helyünk van, hogy felfogadhatók, megszólíthatók legyünk. 

Nem kellene  félnünk „a  nap terhétől  és  hevétől”,  hanem bátran,
lelkesen állhatnánk neki a dolgainknak, szent Pál hitével,  akinek az élet
„gyümölcsöző munkát jelent.”

Ma újra hálát adunk azért a legnagyobb jutalomért,  ajándékért és
szabadságért,  hogy  a  Szentlélek  által  Krisztushoz  tartozhatunk  és  a
Mennyei Atya szolgálatában állhatunk. 


