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AZ ATYA ÉS A FIÚ KESERŰ ÉNEKE 

A Kr.e. 8. században élt próféta: Ézsaiás így énekelte meg Isten és népe: Izráel kü-

lönleges kapcsolatát: „Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője 

volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beül-

tette nemes vesszővel. Közepére tornyot emelt, sajtót is vágatott benne. (…) A Se-

regek Urának szőlője: Izráelnek háza, és gyönyörű ültetvénye…” Ézs. 5,1-2.7a. Ez dal egy 

szenvedélyesen szerető gazda éneke, aki mindent megtett azért, hogy szőlős-

kertje jó szőlőt teremjen. Ettől kezdve a szőlősgazda és szőlőskertjének képe elvá-

laszthatatlanul összekapcsolódott Istennel és népével: Izráellel. 

Nyolc évszázaddal később a szőlősgazda Fia, aki Atyjához hasonlóan szenvedé-

lyesen szerette az ő szőlőskertjét, egy másik „dalt” énekelt. A tragédia az, hogy 

nyolc évszázaddal később a dal éppolyan keserű, mert mindkét „ének” ugyanarról 

szól. Arról, hogy a szőlőskert Ura hiába várta, hogy szőlőskertje jó szőlőt teremjen, 
az csak vadszőlőt termett!  

A gonosz szőlőmunkások példázata, a Fiú „éneke” a szőlőskertjéről, éppen ezért a 

legmegrendítőbb Jézus Krisztus példázatai közül! Mert úgy foglalja össze Izráel 

nyolc évszázados történetét, mint amiben semmi sem változott, hanem szinte 

minden folyamatosan haladt a végső ítélet felé: „Ezért mondom nektek, hogy el-

vétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak 

gyümölcseit.”  

IZRÁEL KIVÁLASZTÁSÁNAK CÉLJA 

Jézus az előbb idézett mondatával Isten tervéről beszélt. Arról, hogy Izráel kivá-

lasztásával az Úrnak az volt a célja, hogy népe az Ő országának jó gyümölcseit 
teremje a világban. Egy másik helyen, a Galata 5,22-ben, azt is leleplezi Isten, hogy 

mik azok a „jó gyümölcsök”, amiket a Szentlélek által megszentelt és vezetett nép-

nek teremnie kellett volna: „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hű-

ség, szelídség, önmegtartóztatás.” De ezek helyett „vadszőlőt termett”, azaz a Lélek 

gyümölcseinek az ellentétét.  

S amikor Isten újból és újból elküldte az Ő prófétáit – ők azok a szolgák, akikről a 

példázat beszél –, akiken keresztül újra és újra számonkérte népén az Ő 
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országának jó gyümölcseit, népe ahelyett, hogy bűnbánatot tartva megtért volna 

gonosz útjairól, inkább elhallgattatta a Gazda küldötteit. Az irgalmas Isten azon-

ban még ezekután sem adja fel, hogy népét visszavezesse eredeti tervéhez.  

KEGYELEM HELYETT ÍTÉLET 

„Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják be-

csülni.” – szólnak világosan Jézus példázatbeli szavai. S ezekkel a szavakkal egy-

szerre a példázat jelenében vagyunk, Jézus korában, azon a helyen, ahol először 

elhangoztak a mi Urunk szavai! Mi pedig már tudjuk hogyan váltak a Golgotán 

valósággá a gonosz szőlőmunkások példázatbeli szavai: „Ez az örökös! Gyertek, 

öljük meg, hogy mienk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn 

kívülre, és megölték.” 

S a golgotai kereszt árnyékában még súlyosabban visszhangzik ez a mondat: 

„Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják be-

csülni.”; és még dermesztőbb ebben a kijelentésben ez a szó: „utoljára”. Mert ez a 

szó azt jelenti, hogy volt egy pillanat, amikor minden megfordulhatott volna! Volt 

egy pont, amikor volt egy esély arra, hogy nyolc évszázad tragikus története felül-

íródjon! Mert eljött szőlőskertjébe a Fiú, akit az Atya azért küldött, hogy Izráel meg-

térjen, és Isten eredeti, rászabott tervét megvalósítva, újra teremni kezdje az Ő or-

szágának gyümölcseit. 

S egy pillanatra úgy tűnik Izráel vezetői fogják Jézus szavainak az értelmét: „Ami-

kor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél.” De mégsem, 

mert megértés és megtérés helyett inkább „el akarták fogni”, és csak azért nem 

most tették ezt, mert „féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta.” S az a pil-

lanat, ami a kegyelem pillanata lehetett volna, az ítéleté lett: „Ezért mondom nek-

tek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely meg-

termi annak gyümölcseit.”  

ELVÉTETIK TŐLÜNK? 

A gonosz szőlőmunkások példázata elsősorban a választott néphez: Izráelhez 

szólt, főleg a nép vezetőihez. A mi Urunk a példázat szavaival elsősorban rajtuk 

kérte számon a jó gyümölcsök hiányát. De ne gondoljuk azt, hogy mi nyugodtan 

hátra dőlhetünk, mert az Úr mitőlünk is elveszi az „örökséget”, ha az Egyház nem 
végzi el a szolgálatát! Dr. Joó Sándor református lelkész mondta a példázat kap-
csán, hogy ha az egyház nem végzi el a szolgálatát, Isten másra fogja bízni. „Ítélet 
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az egyházon az, hogy idegen végzi el azt a szolgálatot, amit ő elmulasztott. Mint 
az irgalmas szamaritánus példázatában: azt a szeretetszolgálatot, amit nem vég-
zett el a pap, nem végzett el a lévita – tehát az egyház –, azt elvégezteti Isten a 
szamaritánussal, a nem pappal, a nem egyházzal, a nem kereszténnyel! Így veszi 
el lassan Isten az egyháztól egyre jobban a diakónia szolgálatát. Így veszi el az 
iskoláztatás, a tanítás szolgálatát. Így veszítette el az egyház a hitből való gyógyí-
tás szolgálatát is, így tolódott át a lelkek gondozásának a szolgálata is az egyház 
munkásairól a pszichiáterekre... Mert Isten elveszi azt a szolgálatot, amiből nem 
adják be neki a gyümölcsöt.”  

RAJTUNK IS MÚLIK! 

Dr. Joó Sándor ezeket a gondolatokat 1958 januárjában vetette papírra. 64 évvel 

ezelőtt, de szavai van, amiben már valósággá lettek, és hogy teljesen beteljesed-

nek-e, az bizony rajtunk is múlik!  

Jézus a gonosz szőlőmunkások példázatán keresztül most bennünket akar fel-

rázni: vajon nem lettünk-e mi is gonosz szőlőmunkások, aki kisajátítottuk ma-

gunknak az életünket, javainkat, az Egyházat, a gyülekezetet, nem törődve azzal, 

hogy mi mindennek csak sáfárai vagyunk, mert Isten az igazi Gazda? 

S hogy ne legyenek valósággá Jézus szavai: „elvétetik tőletek az Isten országa, és 

olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit.”; hogy életünknek ez a 

pillanata ne az ítélet, hanem a kegyelem pillanatává váljon, vegyük komolyan Pál 

apostol szavait: „[Jézus Krisztus] azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, 

többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” 2Kor 

5,15. 

 

 

 


