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Köszöntelek Benneteket Húsvét 5. vasárnapján, mely május első vasárnapja, és az Anyák
napja. Kedves Anyukák és kedves Testvérek: Béke veletek!
Jézusnak talán a legszebb példabeszéde a mai, mely az Atya Szőlőskertjéről szól. Benne egy
szőlőtőről, a szőlőtőn pedig a szőlővesszőkről, melyeknek bő termést kell hozniuk.
Nagyon szeretem a szőlőt. Eszembe jut Feri bácsi szőlőskertje Balatonalmádiban a hegyen,
ahova rokoni látogatásra mehettünk néha. A sok nemes szőlő között volt egy tőke, amit Feri
bácsi féltve őrzött, de mi egy-két szemet megkóstolhattunk az érett fürtről. Az volt ám az
igazi szőlő!
Mielőtt a mai nap örömhírét a Feri bácsi szőlőjénél is igazibb szőlőtőkéről meghallgatnánk,
készüljünk fel rá tiszta szívvel. Bánjuk meg bűneinket!... Szeressen minket a mi Istenünk, aki
csodás szőlőskertjébe hívott meg vendégül.
Ének: Kyrie…Gloria…
Imádkozzunk! Atyánk, aki a Te Jézusodban olyan tőkét biztosítottál a világnak, melyhez a
„tőkések” összes vagyona sem ér fel, add, hogy mi ennek a Tőkének hívei és részesei
lehessünk: Te, aki élsz és szeretsz örökkön örökké.
Evangélium Jn 15, 1–11.
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem
hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti
már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én
tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a
szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit
sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad;
összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek
maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy
sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.
Úgy közel 20 éve a példabeszédeket elemeztük az EK-ban. Kis kötet is készült belőle. A módszer az volt, hogy a példákban a hármas értelmet vizsgáltuk: a szószerintit, az átvitt értelmet
és az alkalmazott értelmet. Talán nem haszontalan a múltat felidéznem, és kicsit a jelenre
rákérdeznem.
1) Az elemzés
Szó szerint a történet a szőlősgazdáról szól, a szőlőtőkéről, a szőlővesszőkről és a bő
termésről.
Az átvitt értelem könnyen kideríthető, kivéve az utolsó mozzanatot. A szőlőskert a Föld, a
szőlősgazda az Atya, a szőlőtő Jézus, a szőlővesszők a tanítványok, de mi lehet a termés? A
hagyományos egyházi magyarázat szerint a jócselekedetek. Persze, hogy ezek is. Ezzel
szemben arra, a különben nagyon egyszerű felismerésre jutottunk, hogy ha a szőlősgazda
személy, a szőlőtőke személy, a szőlővesszők személyek, akkor a termés sem lehet más, mint
személy. A termésben, a szőlőfürtökben az új tanítványok „fürtjeiben” igazolva láttuk a mi
közösségi modellünket, a kisközösségi modellt.

2) Az egység
De nem csak ezt sikerült felfedeznünk, hanem „analízisünk” mondatai még más újdonságot
is felkínáltak.
A legfontosabb az volt, hogy a Jézussal, Istennel való egymásban-levés nem valami misztikus
dolog, hiszen a valós szeretet által lehetünk egyek egymással. Ha még ez is ködös volna, a
történet maga világossá teszi, hogyan valósulhat meg a szeretet által való egység. Jézus a
történetben világossá teszi, hogy „csupán” értelmi, akarati és érzelmi tevékenység kell
ehhez az egymásban-levéshez, egymásban-maradáshoz.
„Ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás hatására”. Vagyis Jézus szeretet tanítása
tudati tisztulást hoz számunkra.
„Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben”. Vagyis Jézus szeretet
parancsának megtartása: akarása, megtétele, a szeretetben való megmaradást eredményezi.
„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Ti is maradjatok meg
szeretetemben”. Vagyis érzelem is kell az egymásban-levéshez, egymásban-maradáshoz.
Tudni a szeretet tanítást, akarni/cselekedni a szeretetet, érezni annak boldogító hatását,
ezek nem valami misztikus, „kegyelmi” ködbe vesző, transzcendens dolgok! Ezek a természetes adottságaink tudják biztosítani az egységet és közösséget Istennel, Jézussal, egymással. És ez biztosítja, hogy nem leszünk terméketlen, száraz, lemetszeni való szőlővesszők,
venyigék, amik csak arra valók, hogy a tűzre vessék és elégjenek.
3) A szülőség
A szőlőtőkés történetben ott van egy rejtett, de igen fontos mondanivaló. Az egész
egymásban-levés történet ugyanis nem öncélú. Az igazi cél a gyümölcs, a termés! A termékeny ág szolgál csak az Atya dicsőségére, Jézus örömére. Ami lehet a mi dicsősségünk, és a
mi örömünk is. „Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek, és
örömötök ezzel teljes legyen”.
Anyák napján el kell, hogy mondjam, ez a példázat a szülőségről is szól. A lelki, országbeli
szülőség mellett a testi szülőségről is. A férfi és a nő, a férj és a feleség eggyé levése és egységben maradása boldogító dolog. A teljes öröm azonban a termékeny házasság, ha feleség
és férj anyává és apává válik, és bő termést hoz.
Kitüntetett szerep ebben a kapcsolatban azért az anyáé, mert ő hordott ki méhében minket
kilenc hónapon át, és ő szült a világra minket, gyermekeket. Az apák is ma első köszöntőkként köszöntsék feleségüket, a gyermekek pedig édesanyjukat, mert nagy hálával tartozunk
nekik!
--- Testvéreim! A szőlőről lévén szó, ne felejtsük el a szőlő levét sem. Hisz ennek a lakomának is az itala (amit most csak láthatunk), de lélekben emeljük poharunkat ma az Anyákra, a
Szülőkre, akik gyermekeket szülnek; és azokra a Szőlővesszőkre is, akik ma Istenországbeli
Fürtöket teremnek ennek a világnak.
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