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" M á t é 20, 1-16."

Kedves Gyülekezet! Szeretteim az Urban!

Ezt a példázatot mi is helytelennek talál
juk. Jobban mondva: igazságtalannak minősi jük a példázatban 
szereplő gazdaembernek munkásaival ily módon való elbánását.
Sőt sokan közülünk talán meg is botránkoztak. Mert aki többet 
dolgozik, annak igazság szerint több jutalom jár! Nem jogos 
tehát a mi felháborodásunk is akkor, amikor halljuk, hogy a- 
zok, akik mindössze csak egy órát dolgoztak a szőllőben, u- 
gyanannyi bért kapnak, mint  azok, akik már reggel óta álltak 
munkába és a napnak terhét és hőségét szenvedtek? És lássá
tok, mégis, meg kell hajolnunk..Mert itt nem földi történés
ről, emberi cselekvésről és igazságról van szó, hanem ez a  
példázat arra tanit minket: I s t e n hogyan cselekszik mi
velünk, hogyan jár el mivelünk. Talán teveled is. Mert Ő igy 
szól:
 "Én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked."

/Ich will diesem Letzten geben gleichwie dir./
        

1./ Erről van itt szó. Vagyis arról, hogy 
minden, amit Istentől akár jutalomképpen, vagy akár ajándék
képpen elnyerünk, kegyelem! Mind, mind k e g y e l e m !
Minden falat kenyér, amely naponként az asztalunkra kerül, - 
kegyelem. Minden korty viz, amelyet szomjuságunk lecsillapitá
sára megiszunk, -kegyelem. Minden darab ruha, amit viselhe
tünk, minden pár cipő, amit hordhatunk. - kegyelem. Minden ö- 
röm és minden boldogság, amelyet élvezünk, - k egyelem. Senki  
nem mondhatja: nézd, ezt megérdemeltem! Senki nem mondhatja, 
hogy mivel ezt, vagy azt tettem, jogosan megérdemlem e földi 
javakat. De senki ember fia soha nem állíthatja önmagáról azt 
sem, hogy mivel ilyen jó" keresztyén voltam és Istennek olyan 
kegyes és hü szolgája: más jutalom nem is várhat rám, mint az 
üdvösség, az örök élet boldogsága, mert ezt is - éppen mivel 
a tiszta erény utját jártam, - minden igyekezetem és minden 
erőm megfeszitése mellett megérdemeltem! Nem! És ujra: nem!
Mert minden, akár a földi javak élvezése, akár az üdvösség el
nyerése: kegyelem. Csak kegyelem!    

Az érdem gondolata, ill. a  jutalom elvárása 
titokban rejlik mindegyikünk szivében. Még a tanitványokéban 
is ott lappangott ez a gondolat. Mert ez a példázat tulajdon
képpen válasz volt arra a kérdésünkre: "Mink lesz hát minkékünk?" 
Mi, 8kik elhagytuk foglalkozásunkat, családunkat, házunkat.



földjeinket, mindenünket ős követtünk Téged Uram Jézus: mit 
adsz hát minékünk, milyen jutalomban részesitesz bennünket? 
Jézus világosan megadja a választ ezzel a példázattal: ver
jétek, űzzetek ki fejetekből ezt a gondolatot, a bő jutalom 
elvárásának gondolatat! Ne is számoljatok ezzel.Semmiféle 
igényt nem tarthattok rá! Mert én mindenkinek annyit adok, 
amennyit akarok. És ezt is pusztán csak kegyelemből adom.
Ezért nincs jogotok féltékenykedni egymásra és sorsotokat 
másokkal összehasonlítani. Rincs jogotok lázadozni,hogy hát 
másoknak könnyebb a dolga, mint nektek. Legyetek csendes 
szivvel és ne lázadozzatokn ne féltékenykedjetek egymásra, 
hanem inkább bizzatok énbennem, én tudom, kinek mire van 
szüksége, ki mit érdemel és kinek mi jár, kinek mennyi jár.

2./ De hogy félre ne értsük ezt a példáza
tot, szeretnék még két fontos dologra rámutatni. Az egyik 
az, hogy nagyon vigyáznunk kell arra, nehogy azt gondoljuk, 
hogy - mivel ugyanannyi bért kaptak az egyórás munkásokra a 
Ur szőllejében, - nekünk nem olyan sürgős a megtérés. Ne 
gondolja senki, hogy ráér! Be gondolja senki, hogy nem ké
ső akkor sem. na csak estefelé megy ki dolgozni az Ur szől- 
lejébe. H a  élete vége felé fog majd néhány évet, vagy ta- 
lán csak néhány hónapot, néhány órát szentelni Istennek,az 
Ő ügyének. Addig meg csak magának él, a magavájta utján jár 
és ugy gondolkodik, beszél és cselekszik, ahogyan az neki 
tetszik. Mert hiszen egyforma a bér, a jutalom! Mindegyikünk 
kezeimet kap. Tehát mindegy, akár most tér meg, akár,  ké- 

De kérdezem: ki tudja megmondani, kinél mi
kor jő el élete estéje?! Testvér, nagyon könnyen meglehet, 
hogy számodra most érkezett el életed estéje! Talán ez az év 
az utolsó éved. Talán ez a hét az utolsó heted. Talán ez a 
nap az utolsó napod. És mi lesz, ha itéletre kell menned?Mi 
lesz, ha  az Ur számon kér tőled mindent, amit tettél, min
dent, amit beszéltél? Vegyük tudomásul, hogy aki vár a meg
téréssel, aki napról-napra halogatja az Urhoz való sürgős   
megtérését, hogy az Ő szőllejében munkálkodjék, az Ő szere- 
tetéről mások előtt is bizonyságot tegyen, az csak saját ma
gának árt, saját magának okoz végzetes kárt. És nem is any-   
nyira végzetszerü az a körülmény, hogy ha valaki hanyagsága, 
nemtörődömsége és hideg közömbössége miatt jut örök kárho
zatba, hanem inkább balgatagság. Isten egyenesen bolondnak 
nevezi azt a gazdag embert, aki ugy rendezkedik be mintha 
örökre itt maradna, aki ezt mondja az ő lelkének: "Én lelkem, 
sok javaid vannak sok esztendőre eltéve: tedd magadat kénye
lembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!"/Luk.l2,19./ Ne legyünk 
hát ilyen balga tagok, ilyen bolondok. Vegyük halálosan ko-  
molyán a megtérést!

  3./ A másik félreértés, amelyre rá szeretnék 
mutatni, az, hogy ha ugyis minden kegyelem, nem érdemes any- 
nyit fáradozni! Mindegy, akárhogy végzem a munkámat. Mindegy, 
akár szorgalmas vagyok; akár lusta. Akár többet dolgozom,a-  
kár kevesebbet. Mindegy, akárhogy is élek.-

Aki igazán szereti az Istent, nem mondhat i- 
lyent! Nem is teheti ezt. De legkevésbbé gondol ilyesmire.
Mert aki az Istené lett, azt valami belső vágy hajtja, hogy

 



ugy éljen és ugy munkálkodjék, hogy Isten akarata szerint va
ló legyen. És aki igazán meg tudja becsülni az Ő kegyelmét, 
nem is tud másképpen szolgálni, mint csak becsületesen, hüsé- 
gesen! Mai délelőtti epistolánkból is hallhattuk azt az i- 
gazságot, hogy aki meg akarja tartani az Isten kegyelmét,an
nak komolyan kell fáradoznia: futnia, vivnia, boxolnia, hogy 
az élet nehéz küzdelmében mindenkor megállhassa a helyét és 
azután elnyerhesse az örök élet romolhatatlan koronát! Nem 
mindegy tehát, testvérem, hogyan fütsz; hogyan élsz. Nem 
mindegy, hogyan végzed munkádat az Ur szőllejében. 

4./ Ezzel kapcsolatban még egyet. Az Ur 
négyszer is mondja a piacon állóknak: "Miért álltok itt e- 
gész napon át, hivalkodván?" Másszóval ez röviden azt jelen
ti: éltetek Isten előtt hiábavaló, nincs semmi értéke! És 
ha valaki még oly szorgalmas volt egész életén át és fárado
zott és munkálkodott, Isten szemében e z  az élet akkor is 
értéktelen, semmi és hiábavaló élet. Mert hála ,csak e g y 
élet van érvényben, e g y  élet igazi élet, t.i. az, amelyet 
az Ő s z ő ll e j é b e n  töltünk! Csak ennek az életnek 
van értelme és célja. Csak ez az élet boldogit időben és ö-   
rökkévalóságban.    

Figyelemreméltó az is, hogy c s a k  azok 
részesülnek jutalomban, akik e b b e n -  a szőllőben, az 
U r szőllejében dolgoztok ! Az itéletben természetesen a- 
zok is megjelennek majd, akik távol maradtak, akik nem dol- 
goztak az Ur szőllejében. Hogy ezekre mi vár, erről jobb most 
nem beszélnünk. De annál inkább szivleljük meg Jézus intel
mét: „...sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választot
tak." - Minket  már számtalanszor hívott az Ur az Ő szőllejé- 
be. És fog is hivni továbbra is. Nos és? Engedelmeskedtünk a 
hivásnak? Elmentünk a szőllőbe? Testvéreim, vegyétek nagyon 
komolyan az Ur hivását!

Azokról, akiket az Ur a piacon megszólitott 
és szőllejébe kiküldött, meg van irva: "Azok pedig elmenének." 
Oh, boldog munkások, boldog emberek, akiket sz Ur elhívott 
és hivásának engedelmeskedtek! Oh, boldog munkások, boldog 
emberek, akik dolgozhattak az Ur szőllejében! Menjünk el hát 
mi is minél előbb és álljunk boldogan közibéjük, hogy a ju
talmat, az Isten kegyelmét elnyerjük! Már itt lenn , ebben az 
életben örömöt és békességet, ágykor pedig ott fenn az örök 
üdvösséget, a hervadatlan, romolhatatlan koszorut!

Amen!  
/NKO. német jegyzete és ford./


