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HOGYAN HALLGATJUK JÉZUS SZAVAIT? 

Sokszor értetlenül és keserűen szemléljük azt a világot, amiben élünk. Mert ha 
nem csak azt halljuk és látjuk meg, amit hallani és láttatni akarnak velünk, akkor 
hamar elkeseredünk. Mert olyan időket élünk, ahol felszínes szemlélő fejlődést 
lát, de az, aki mélyebbre néz, látja a fejlődés mögött a képmutatást, a bűnt, a ha-
zugságot. Látja a show mögött a valóságot: az ürességet, a leplezett érdekeket, az 
igéző szavak mögé bújtatott hamis szándékokat, az önzést, a cinizmust.  

S hamis hangok kakofóniájában, hangzavarában, vajon meghalljuk-e a határozott 
és tiszta hangot: „Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Em-
berfia, amelyikben nem is gondoljátok!” Jézus szava egyszerre figyelmeztetés és 
ígéret, egyszerre jó vagy rossz hír. S hogy kinek melyik – figyelmeztetés, ígéret, jó 
vagy rossz hír – az attól függ, hogy milyen viszonyban állunk Jézussal. S attól 
függ, hogy mit kezdtünk azzal az élettel, amit ajándékba kaptunk. 

Az okos és gonosz szolgáról szóló példázat, mint minden Jézus példázat, sok ta-
nulsággal bír. A kérdés, hogy van-e fülünk meghallani azt, amit a Lélek akar el-
mondani általa.    

KÉT FONTOS ÜZENET 

Jézus az okos és gonosz szolgáról mondott példázata két fontos üzenettel indít. 
Az egyik ez: A példázat két szolgáról szól, pontosabban két rabszolgáról. A rabszol-
gáknak nem voltak jogaik, nem rendelkeztek az életükkel, valaki más tulajdona 
voltak, és azt kellett tenniük, amit uraik parancsoltak nekik. A példázatbeli úr 
nagylelkű tulajdonos volt, aki egész vagyona fölé rendelte szolgáit. Mindenét rab-
szolgáira bízta, ami különös méltóságra emelte őket: valaki lett belőlük. Hatalmuk 
volt, hiszen szolgái fölé rendelte őket. 

Természetesen nem kell a példázat minden egy szavát önmagunkra értelmez-
nünk, és nem is lehet, de annyiban hasonlítunk a példázatbeli szolgákhoz, hogy 
az életben egyikünk sem a maga ura. Nem csak azért, mert mindannyiuk fölött 
áll valaki hatalmasabb nálunk. Nem csak azért, mert mindannyiunkra bízatott 
valami ebben a világban, hanem azért is, mert a teremtettségünk jogán mindany-
nyiunk élete a teremtő Isten tulajdona. Az Övéi vagyunk. Isten pedig, mint a pél-
dázatbeli úr, ránk bízta azt, ami az övé: a világot, a mások és a saját életünket.  

Éppen ebből következik a példázat másik üzenete: nem mindegy, hogy mit kez-
dünk azzal, amit Isten ránk bízott. A példázatbeli úr miután szolgáira bízta min-
denét, miután hatalommal ruházta fel őket, és miután feladatot adott szolgáinak, 
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elment. De nem örökre távozott, nem örökbe adta mindenét, csak kölcsön, és egy 
váratlan pillanatban visszatér. Mindkét szolga tudta a feladatát, mindkét szolga 
tisztában volt azzal, hogy uruk visszatér, csak azt nem tudták, mikor fog mindez 
bekövetkezni. S amit még tudniuk kellett a szolgáknak az az volt, hogy mindazt, 
amit rájuk bíztak, amit kölcsönbe kaptak, azzal el kell majd számolniuk Uruknak. 

A teremtettségünk jogán mindannyiunk élete a teremtő Isten tulajdona. Az Övéi 
vagyunk. Isten pedig, mint a példázatbeli úr, ránk bízta azt, ami az övé: a világot, a 
mások és a saját életünket. És Jézus visszajön, hogy visszakérje azt, ami az övé, 
amit kölcsönbe kaptunk. Vajon mit kezdtünk ezekkel az ajándékokkal? 

KÜLÖNBSÉGEK A KÉT SZOLGA KÖZÖTT 

Mindkét szolga ura egész vagyonát kapta, ugyanolyan hatalommal ruháztattak 
föl, és ugyanazt a feladatot kapták: gondoskodni azokról, amik és akik rájuk bíz-
attak. Mindketten tisztában voltak azzal is, hogy uruk visszatér. Mégis mennyire 
másként viselkedett a két szolga! 

Az egyikük bölcsen és hűségesen végezte azt, ami rábízatott, és amikor ura visz-
szatért szorgos munkában találta őt. A másikuk viszont visszaélve hatalmával 
bántalmazta a rábízott szolgatársait, és nem törődve a kapott feladattal, a része-
gesekkel evett és ivott, elszórakozva az ajándékba kapott drága idejét. 

Mi állt a kétféle magatartás, a kétféle életvitel, a kapott feladathoz való kétféle hoz-
záállás mögött? Három dolog, ami nagyon is összefügg: (1) melyikük hogyan te-
kintett a megbízó urára; (2) melyikük hogyan tekintett a kapott feladatra; (3) me-
lyikük mennyire vette komolyan azt, hogy ura visszatér. 

Az egyikük, akit ura visszatérve munkában talált, tisztelte urát, félte hatalmát, 
ezért a kapott feladatát is hűséggel végezte. S tette ezt azért is, mert tisztelte urát, 
szavait is komolyan vette, és hitte ura, bár nem tudta mikor, de vissza fog térni. 
Ezzel szemben a másik szolga nem sokra tartotta urát, nem tartott tőle és annak 
következményeitől sem, ahogyan élt, illetve visszaélt azzal, amit kölcsönbe ka-
pott, úgy gondolta ura késik, vagy talán nem is jön többé. 

Teljesen érthető tehát, hogy a kétféle magatartás, a kétféle életvitel, a kapott fel-
adathoz való kétféle hozzáállás végül kétféle jutalmat is eredményezett. Mert 
igen, ott ahol van számonkérés, ott kell lennie jutalomnak is! Így igazságos! A hű-
séges szolga örökössé lesz: az úr végleg egész vagyona fölé rendeli őt. Míg a hűtlen 
szolga is elnyerte méltó büntetését: ura „kettévágatja, és a képmutatók sorsára jut-
tatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” 

NEM MAGUNK VÁLASZTJUK A KORT… 

„Senki sem maga választja a kort, amibe születik. De hogyan él abban a korban azt 
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maga döntheti el.” – valahogy így szólnak Gandalf szavai Tolkien trilógiájában. 
Igen! Kesereghetünk afölött, hogy milyen gonosz korba születtünk. De lehet ez 
mentségünk keresztyénként? A korunk adta körülmények vajon felmentenek 
bennünket a feladatunk, a ránk bízott küldetésünk alól? Körülményeink mentsé-
ged adnak ahhoz, ha a példázatbeli rossz szolgához hasonlítunk inkább, aki önző 
módon visszaél azzal, amit ajándékba, amit kölcsönbe kapott? Aki visszaél az idő-
vel, elszórakozza az életét, és aki nem gondoskodik a rábízottak jólétével? 

„Senki sem maga választja a kort, amibe születik. De hogyan él abban a korban azt 
maga döntheti el.” Bárhogyan alakul is a jövő, nem bújhatunk el korunk gonosz-
sága mögé! Mert az nem ment fel bennünket az alól, hogy Krisztus hűséggel és 
bölcs józansággal végzett munkát vár tőlünk minden körülményünk ellenére!  

Sok mindenre nincsen szabadságunk, vagy nem lesz majd szabadságunk, de azt 
senki sem veheti el tőlünk, hogy magunk döntsünk afelől, hogy annak a kornak 
ellenére, amibe születtünk, miként akarunk élni. Pontosabban: kinek akarunk 
élni, kiért akarunk élni.  

Éljünk úgy, hogy Jézus bármikor visszatérhet! Éljünk úgy, hogy amikor visszatér, 
akár ma, akár holnap, abban a munkában találjon bennünket, amivel megbízott! 


