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Kedves Testvérek! 

A bokorportai személyes találkozásunk helyett most a képernyő előtt találkozunk. Tavasszal 
még bíztunk abban, hogy őszre elmúlik a vész, sajnos még súlyosabb a helyzet. Derült égből 
villámcsapásként ért a hír, hogy közülünk is érintettek lettek néhányan. 
A tudnivalókat elküldtem a linkkel együtt. A mise a szokásos módon történik, kivéve az áldozást. Most csak azt 
kérném, hogy kapcsoljuk ki a mikrofont, és csak az kapcsolja be, aki megszólal, hogy ne legyen hangzavar. 
Kezdjük is hát egy bevezető énekkel. 

Szeretettel köszöntelek Benneteket azzal a jókívánsággal, hogy Béke legyen veletek! 

A mai evangélium a gonosz szőlőmunkásokról szól, és ha mi nem is érezzük magunkat 
gonoszoknak, gyarlóságainkat és vétkeinket most bánjuk meg őszinte szívből…  

Irgalmazzon nekünk a mindent-adó Isten, bocsássa meg bűneinket és segítsen minket 
hűségesen munkálkodni az Ő szőlőjében.  

Imádkozzunk! Istenünk, Te a Biblia szerint Paradicsomkertet szántál az embernek, az öröm 
és boldogság kertjét, és ha kitettük magunkat abból a kertből, az Evangélium példázatával 
Szőlőskertet bíztál ránk, hogy munkánkkal Isten Országot teremtsünk a Földön. Szeretnénk jó 
munkásaid lenni, Neked, aki élsz és szeretsz most és mindörökké. 

Evangélium Máté könyvéből (21, 33-44.) 

Beszéd: 

Nem tudom, önostorozó beszédet kell-e mondanom, vagy dicshimnuszt zengenem magunk-
ról. Elmélkedjünk csak a gonosz szőlőmunkásokról. 

1) Szőlőskert 

A történetben a gazda az Isten. A szőlőskert Izrael. A szőlőmunkások Izrael népe és vezetői, a 
főpapok és írástudók. A szőlőtermés az Istennek tetsző cselekedetek lennének. A szolgák a 
próféták, akik számon kérik a munkát. Végül küldi a Fiút, akit megölnek, mert a bérlők 
maguknak akarják a termést. Ezért súlyos büntetést érdemelnek a Gazdától. A Kertet mások 
kapják meg.  

2) Egyház  

A „mások” a biblikusok szerint az új Izrael: az Egyház. Ez Isten új szövetsége, a megtért 
zsidókkal és pogányokkal. A szőlőskert munkásai (elvileg) a megölt Fiú követői. A termés 
lenne az Isten Országa.  
Innentől nézzük a 2000 év történelmét. Kezdetben terméshozó nép volt a kereszténység. Így 
mutogattak rájuk még az ellenségeik is: „Nézzétek, hogy szeretik egymást!”  
De lassan a főpapok és királyok lettek a főkolomposok, akik vallási és hatalmi szervezetté 
váltak, a trón és oltár szövetségévé.  
Az őket figyelmeztető prófétákat eretnekként máglyája küldték. Miközben magukat a Fiú 
követőinek mondták. 

https://igenaptar.osb.hu/20201004.html#Mt 21,33-43


3) Bokor  

A 2000 év alatt azonban mindig voltak olyan szőlőmunkások, akik a Gazda Fiát követték és a 
Kertet felvirágoztatni akarták. 
Egy Francesco, Assisi Ferenc a „Szegénység úrnő” követője lett.  
Egy Luther Márton a papi uralom ellen lépett fel.  
És most nagyképűen az erőszakmentesség magyar képviselőjét említem a közel múltból: a 
Bokrot. 
A Bokrot, mely úgy akart élni, hogy csipkebokorként ég, lobog, de nem ég el. Sőt lángba 
borítja környezetét úgy, hogy együtt hirdeti Jézus eszméit: a szegénység, kicsiség és szelíd-
ség eszményeit, egy jézusi szeretetközösség formájában. 

4) Szent kísérlet  

Jézus úgy bukott el, hogy eszméi miatt keresztre feszítették. Egy eszme, egy mozgalom úgy is 
elbukhat, hogy saját maga okozza a maga vesztét.  

A történelem tanúsága szerint a szőlőskert és az Isten országa munkásainak szent kísérlete 
mindig a függőség miatt bukhat el. Ha nem számolja fel a gazdagság, hatalom és erőszak 
világától való függőségét. Ami viszont szinte lehetetlen. 
Még a szent Francesco is felismerte, hogy a „Szegénység úrnőnek” szolgája csak úgy lehet ő 
és a közössége, ha az egyházi főhatalom, a pápa áldását elnyeri. 
Luther is úgy vélte megreformálni az egyházat, hogy végül is a fegyveres hatalom, a fejedel-
mek segítségét kérte. És egyháza ugyan fennmaradt, de miben különbözik a másiktól? 
Megbotránkoztatásotokra mondok egy aktuális példát. Iványi Gábor, aki új egyházat szerve-
zett és csövesek, hajléktalanok, fogyatékosok oltalmazója lett az egész országban, úgy gon-
dolja, hogy a hatalomtól tudja kicsikarni az intézményei létfenntartásához szükséges pénzt. 

Ami pedig minket, a Bokrot illeti, nem vagyunk-e megfertőzve mi is, nem csak a korona-
vírustól, de a koronázatlan vallási és állami hatalomtól való függéstől – akarva, akaratlan? 

Függünk a belénk rögzült vallási hagyományok miatt, amit egyházhűségnek mondunk.  
Függünk a kenyérkereseti lehetőség és a pozíciónk miatt a hatalmi rendszerektől. 
Függünk az erőszak elleni nyílt állásfoglalásunkban is, éppen a politikai lojalitás, vagy nem 
tudom mi miatt. 

Még egy elképesztő dolgot is hadd mondjak. Függünk egy nyilvánvalóan gyilkos járvány 
idején is a politikától. Hogy egymás és közösségeink féltésébe és óvásába még ezt is 
belekeverjük, és megosztjuk egymást különféle összeesküvés-elméletek miatt. 

Miközben tudjuk, hogy egyetlen függőséget hirdetett az a bizonyos Fiú, az Atya akaratától 
való függőséget. Ha ezt mással keverjük, vagy lecseréljük, akkor a szőlőskerten kívül 
kerülünk, és másoké lesz az Ország. 

--- Testvéreim! Ki-ki döntse el, milyen beszédet kellett volna ma mondanom: önostorozót  
vagy dicshimnuszt zengőt magunkról!? 

Most következne egy körima, de talán jobb lesz, ha hozzászóltok pár szóval, hogy olyan 
„korszakalkotó” megoldás-e nekünk a függőségünk legyőzése önmagunkban…  

[Kovács László online prédikációja  
elhangzott 2020. október 4-én] 


