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1„Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe.
2Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. 3Amikor kiment kilenc óra
tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül,  4és ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe, és ami
jogos, megadom nektek. 5Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és délután három óra tájban, és
ugyanígy tett.  6Amikor pedig  késő délután öt  óra  tájban is  kiment,  még mindig talált  ott  álldogálókat,  és
megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül?  7Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott
meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe! 8Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő
gazdája a vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig.  9Ekkor
jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. 10Amikor azután az elsők jöttek, azt
gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak.  11Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a
gazda ellen, 12és ezt mondták: Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész
nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől.  13Ő pedig így felelt egyiküknek: Barátom, nem bánok veled
igazságtalanul: Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? 14Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak
is annyit akarok adni, mint neked. 15Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te
szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? 16Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.” 
(Máté 20:1-16)
A történetbeli gazda ugyanazt a bért fizeti a délben, sőt a késő délután munkába állóknak is, mint amennyiben a reggel
óta dolgozókkal megegyezett. Tehát, nem az egész nap terhét viselők kapnak kevesebb bért, hanem a töredék napot
dolgozók bére lesz egyenlő a reggel óta dolgozókéval. 

Jézus  itt  ismét  a  farizeusi  gondolkodásmód  ellen  foglal  állást:  miután  némelyek  több  érdemet tulajdonítanak
maguknak, többet is igényelnének Istennel szemben, mint mások. Különösen azok estek könnyen ebbe a hibába, akik
azzal dicsekedhettek, hogy ők már az első keresztyén nemzedékhez tartoznak. Ezekkel szemben élezi ki az evangélista
a példázatot. Közel vagyunk vele a tékozló fiú példázatának üzenetéhez. Jézus a  járó bér és az Istennel szembeni
emberi követelés fogalmát akarja itt is összetörni. Azt a viszonyulást, amely bármiért is többre érdemesítve magát, ezt
mondja a kisebb teljesítményű szolgatársának:  „hogy jössz te ahhoz, hogy hozzám mérd magad? Hogy annyit kapj
Istentől, mint én? Sehol sem vagy hozzám képest!” – a Gazdának pedig ezt:  „Igazságtalan vagy a rovásomra, és a
méltatlanok javára!”

Az  Isten  Országában  végzett  munkát  nem  valami  fifti-fifti  jogrend szabályozza:  ami  az  egyiknek  igazságos,  az
következzék a másikra nézve is. Hanem kegyelmi rend! Amelyben Istennek a mi eszünk és szívünk feletti szabad, és a
mi mértékeinkkel nem méregethető jósága uralkodik. Úgy tűnik, hogy akik egész nap dolgoztak a történetben, azok az
idősebbik  tékozló  fiú  „ikertestvérei”:  Az  „érdemeik”  fordítják  őket  szembe  kegyelmes  „munkaadójukkal”  és
szolgatársaikkal is. Nem jutottak el  addig a felismerésig,  hogy az Isten Országában maga a munka,  és az áldott
„Munkaadó” birtokán való belül-lét a jutalom: aki többet szolgálhatott, és lehetett  Vele, az éppen ezzel kapott több
jutalmat. 

Isten  kegyelmének világában  nincsenek  jogok,  még kevésbé  előjogok.  Ha  mégis  a  többre  tartott  „édemeinkkel”
kérkedünk és követelődzünk, Atyánk kegyelmes szeretetének a közelségéből vonjuk ki magunkat, és kerülünk távol
Őtőle, és mindazoktól, akiket Ő szeret. Akiket nekünk is szeretnünk kellene. Milyen nehéz a szívünkkel is megérteni
mennyei  Gazdánk áldott,  kegyelmi mértékét: „Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem
szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek
az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.” 
Imádkozzunk zsoltárunk szavaival:

Áldjátok az Úr nevét, Akik neki szolgáltok!
Magasztaljátok őtet, Kik hív szolgái vagytok,
Kik állotok házábanÉs jártok tornáciban.

Dícsérjétek, mert jó ő, Áldjátok ő szent nevét,
Mert ő igen jókedvű! Jákóbot, mint ő népét,
Izráelt elválasztá, Örökévé foglalá.

Kik az Urat félitek, Szent nevét dícsérjétek!
A Sionról áldjátok És őt magasztaljátok
Az ő lakóhelyében, A szent Jeruzsálemben!


