
Mt 21,33-43
Jézusnak  ebben  a  ma  olvasott  példabeszédében  mindig

meglepődöm a szőlőmunkások gonosz viselkedésén.  Miért  verik agyon,
miért ölik meg, miért kövezik meg a szolgákat, akiket Uruk hozzájuk küld
a termésért? És mikor még mindig tapasztalják uruk jóindulatát, hogy nem
bűntetőosztagot vagy katonákat, hanem a fiát küldi le hozzájuk, miért ölik
meg őt is, ahelyett, hogy inkább megosztanák vele a termést?

A  Jézust  hallgató  főpapok  és  vének  válaszából,  valamint  Jézus
szavából arra következtethetünk, hogy azért tesznek így, mert valami miatt
nem akarták vagy nem tudják időben beszolgáltatni a termést. Talán rossz
volt  a  termés,  vadszőlőhöz  hasonló,  kicsi  és  savanyú,  vagy kevés  volt,
vagy az is lehet, hogy egyáltalán nem volt. 

„Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely,
majd megtermi gyümölcsét.”

Ezek  szerint,  nem  annyira  megszereznünk  kell  Isten  országát,
hanem inkább benne maradni,  benne növekedni  és  gyümölcsöt  teremni,
nehogy elvegyék tőlünk.

Először is tehát azt jegyezhetjük meg ebből a példabeszédből, hogy
Isten országát már elve ajándékba kapjuk, mint lehetőséget. A szőlősgazda
egy  komplett,  gondosan  felszerelt,  mindennel  ellátott,  csodajó  szőlőt-
birtokot,  présházat ad át  a munkásoknak. Minden a rendelkezésükre áll,
hogy jó termést szüreteljenek, jó bort készítsenek.

Isten  így  bízza  ránk  az  egyéni  és  közösségi  életünket,
kapcsolatainkat.  A  keresztségünk  által  már  megkaptunk  a  lehetőséget,
hogy Isten országában éljünk,  növekedjünk és a szeretetben gyümölcsöt
hozzunk.  Érdemes  volna  hálával  fölismernünk,  hogy jó  szőlőt  kaptunk,
hogy  minden  megkaptunk  ahhoz,  hogy  jó  termést  hoztunk.  Minden
gondunk,  nehézségünk,  küzdelmünk  között  fontos  lehet  újra  és  újra
rácsodálkoznunk arra,  hogy alapvetően  nagyon jó  dolgunk van:  mennyi
adottság, mennyi lehetőség, hogy a szeretet gyümölcsét teremjük. 

Másodikként  azt  érdemes  végiggondolnunk,  hogy  ha  ezek  a
szőlőmunkások  egy  ilyen  csodálatos  szőlőbirtokot  kaptak,  hogy  ott
dolgozzanak,  akkor mi miatt  nem termett  mégse a szőlő? Izaiás  próféta
könyvéből szépen látszik, hogy mi minden veszély leselkedik a szőlőre, ha
nem vigyáznak rá, ha elhanyagolják. Ha a sövénye tönkremegy, mert nem
gondozzák, akkor lelegelhetik a termést. Ha nincs fal, amely körül veszi,
össze is taposhatják. Ha nem metszik és nem kapálják, fölveri a bozót és a
gaz. 



Elképzelhető, hogy ezek a szőlőmunkások lustaságból, hozzá nem értésből,
vagy  gonosz  közömbösségből,  ezt  tették  az  úr  szőlőjével  és  ezért  nem
termett.  Nem  gondozták,  hagyták  tönkre  menni,  hagyták  lelegelni,
eltaposni, elbozótosodni.

A bennünk, közöttünk lévő, nekünk ajándékozott Isten országa is
hasonlóan  gondozásra  szoruló,  feladatokkal  járó  ajándék.  A  mi
terméketlenségeink, és az, hogy elveszítjük oly gyakran Isten országának
békéjét,  örömét,  derűjét,  hasonló  hanyagságból,  figyelmetlenségből,
közömbösségből,  vagy  önzésből  fakadnak.  Gondoznunk,  metszenünk,
óvnunk,  kapálnunk  kell  a  szívünk  és  kapcsolataink  szőlőjét,  hogy  jó
gyümölcsöt teremjünk. Meg kell dolgoznunk azért, hogy a szívünkben, a
családjainkban,  a  közösségeinkben  Isten  országa  növekedhessék  és  a
szeretetben gyümölcsöt hozzunk. 

Egyrészt  sok  mindenben  kell  a  sövényre  és  a  falra  vigyázni:
határokat szabni. Kell tudnunk nemet mondani mindarra, ami éppen nem
feladatunk  és  nem Isten  akarata  számunkra.  Nem szabad  hagyni,  hogy
összetapossák, illetéktelenek lelegeljék bennünk azt, amivel másoknak és
Istennek tartozunk. Felelősek vagyunk önmagunkért, a kapcsolatainkért, és
azért, amit Isten ránk bízott. Nem irányíthatja más az életünket helyettünk,
nem  szolgálhatjuk  ki  mások  kényét-kedvét,  elképzelését.  Ha  nincsenek
helyén  a  sövényeink  és  falaink,  akkor  könnyen  megesik,  hogy  másnak
osztjuk szét az időnket, mint akinek tartoznánk vele, másra használjuk az
energiánkat, mint ami a mi feladatunk lenne, máshol vagyunk, mint ahol a
helyünk lenne, és akkor nem tudjuk a béke és az öröm gyümölcsét teremni.

Azután  nekünk  is  sok  mindenben  kell  a  szőlőnket  metszeni,
kapálni,  hogy  igazán  teremjen.  Nem  csak  külső  veszélyektől,  mások
irányításától, vagy mindenféle kihasználástól kell megóvni azt, amit Isten
ajándékként ki akar bontakoztatni bennünk, hanem saját elképzeléseinket,
vágyainkat is meg kell tisztítanunk az önzéseinktől ahhoz, hogy a szeretet
gyümölcseit  hozzuk.  Minden  nap  adódnak  dolgok,  amiket  le  kell
metszenünk,  mert  bármennyire  is  szeretnénk,  nem feladatunk,  nem kéri
tőlünk Isten. (Amikor a szüleink valamit kérnek, valahova nem engednek
el, ebben segítenek…) A fegyelem életünk minden területén abban segít,
hogy ne menjen el az erőnk mindenfelé, mert akkor lehet, hogy lesz sok
szép  levél  a  szőlőnkön,  meg  sok  fürt  is,  de  csak  apró  és  savanyú
szemekkel. Ha csak azt tesszük, ami valóban a dolgunk és egész szívünket,
szeretetünket  a  jelen  feladatára,  találkozására  tudjuk  irányítani,  akkor
örömteli,  édes  lesz  életünk  gyümölcse  Isten  országában.  Gyakran  a



félelmeinket,  kapkodásainkat,  aggodalmainkat  kell  lemetszenünk,  hogy
készek legyünk a szeretetre.

A rossz szokásainkat, a bűneinket, önzéseinket ugyancsak alaposan
ki  kell  kapálnunk  miden  nap  a  lelkiismeretvizsgálatunkban,  illetve  a
rendszeres szentgyónás által. Ha ugyanis fölveri a bozót a szőlőnket végül
mi is  odáig juthatunk,  hogy nem fogjuk tudni átadni  a termést.  Amikor
elbozótosodik a lelkünk, olyankor elvész a türelmünk, és aki a termésért
jön,  könnyen ellenségnek  nézzük,  vagy  támadónak,  akit  el  kell  űznünk
magunktól. Amikor gorombán kezdünk viselkedni a szolgatársainkkal, akit
Isten küld hozzánk,  olyankor nem biztos,  hogy velük van a baj,  hanem
valószínű, hogy a mi szőlőnk kezd elgazosodni. 

Végül harmadikként  nem csak azt jó megfontolnunk, hogy miért
nem  termett  az  a  tökéletesen  előkészített,  frissen  telepített  szőlőskert,
hanem ezzel összefüggésben azt is, hogy mi mindent tehetünk azért, hogy
gazdag jó gyümölcsöt hozzon a ránk bízott szőlő? Hogyan tudna igazán
növekedni, termést hozni bennünk és közöttünk, a kapcsolatainkban Isten
országa?

Az Isten  országának  gyümölcsei  különösen  is  a  húsvéti  szeretet
logikája  szerint  növekednek.  A  szőlősgazda  tudhatta,  hogyan  bántak  a
szolgáival, de végtelen szeretetében mégis leküldte hozzájuk a fiát. A fiú
nem félt eljönni és odaadni az életét,  mert tudta, hogy titokzatos módon
éppen ezáltal születik újjá és növekszik az élet. Ha kisebb vagy nagyobb
dolgokban mi is odaadjuk az életünket, akkor az új élet gyümölcse születik
bennünk,  körülöttünk.  A  szeretetben  megtett  minden  egyes  lépésünk,
szolgálatunk  érlelik,  segítik  a  termést.  Az  egymásnak  adott  időnk,
odafigyelésünk, amikor igazán meghallgatjuk a másikat, növelik bennünk
és  közöttünk  Isten  országának  jelenlétét,  örömét.  Nem  szabadna
elszalasztani  a lehetőségeket arra,  hogy jót tegyünk, hogy megnyissuk a
szívünket, hogy önmagunkat ajándékozzuk.

Azután, ahhoz, hogy Isten országának gyümölcsét teremjük, Szent
Pál apostol arra hív,  hogy „minden imádságunkban és könyörgésünkben
terjesszük  kéréseinket  hálaadással  együtt  az  Úr  elé.”  A  legkisebb
dolgokban is eszünkbe juthatna előbb imádkozni, előbb hátlát adni, mielőtt
az aggodalmaskodás vagy egyéb félelem lehúzna minket és akadályozná
bennünk  a  szeretet  örömteli  termését.  Ahol  tudunk  együtt  imádkozni,
együtt Isten elé tenni a gondjainkat, ott Ő maga érleli, növeli bennünk és
közöttünk az Ő országának minden értelmet meghaladó békéjét és derűjét. 

Azt is jó tudnunk, hogy a szőlő nem a miénk. Még csak nem is mi
telepítettük,  mi csupán szolgák vagyunk benne. Ami nem rajtunk múlik,



azt mindig bátran kérhetjük. A szőlő ura örül, ha tudunk alázattal kérni.
Csak alázatosságban tudunk gyümölcsöt teremni. 

Ahogy  az  e  havi  életigében  olvassuk  „Alázatosnak  lenni  nem
csupán  azt  jelenti,  hogy  nem  vagyunk  törtetőek,  hanem  azt  is,  hogy
tudtatában  vagyunk  semmisségünknek,  kicsinyeknek  érezzük  magunkat
Isten előtt, tehát gyermek módjára az Ő kezébe helyezzük magunkat.”

A napokban többször voltam így. Pl. tegnap reggel eléggé fáradtan
indultam neki az elsőáldozásra készülőkkel a kirándulásnak, de próbáltam
a kicsiségemben gyermekként mégis Isten kezébe helyezni magamat, meg
az egész kis  túrát,  hogy Ő alakítsa,  ezt  a formálódó kis  közösséget.  És
valóban  azt  tapasztaltam,  hogy  az  együttlétünk  gyümölcsöt  hozott.  Ha
lassabban is értünk haza, mint terveztük, Isten országának örömét, békéjét
éreztem magamban is,  a gyerekekben is, akik már lelkesen tervezgették,
hogy mi mindent kéne még máskor is együtt csinálnunk.

Isten országának ajándékát már megkaptuk, már minden a miénk
ahhoz,  hogy  a  szeretet  gyümölcseit  teremjük.  Kérjük  Szűz  Mária
közbenjárását,  Szent  Őrangyalunk  segítéségét,  hogy  a  Szentlélek  által
olyan emberekké, olyan közösségekké és néppé váljunk, amely megtermi
Isten szeretetének gyümölcsét. 


