IGEHIRDETÉS VÍZKERESZT IDEJÉN
IVÁNYI MIKLÓS

„Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét
az Ő szőlőjéről! Kedvesemnek szőlője van nagyon kö
vér hegyen;
F elásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált
belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már saj
tót is vágatott; és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és
az vadszőlőt termett.”
Ézsaiás 5./ 12.

helyzet elé állítja a hívő embert, s figyelmeztet
mindarra, aminek nem kellett volna megtörténnie.
Ez a történet tehát Rólunk szól, mert mi vagyunk a
szőlő, és számot kell adnunk, mivé lettünk a jó ter
mőföldben.

Ézsaiás története az értékteremtés folyamatá
nak példázata. Hiszen igaz az, hogy először meg
„ Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki ház kell tisztítani azt a területet, azt a földet, amelyből
a jó termést reméljük. Az emberi lélek termőföldjét
zá,…”
Péter apostol levele 2. 5. is meg kell művelni, hogy a mag hajtássá növe
kedjen, hogy majd nyelvünk, ínyünk élvezni tudja
azt a gyönyörűséget, amely a teremtő erő befoga
dása által létrejön.
Az Isten által megművelt földben—csak raj
tunk múlik—mi fog megteremni. A megtisztított
földben—csak rajtunk múlik—, hogy ne csupán
csak holt kő maradjon. Lehet e kő a gőg táptalaja,
de lehet fegyver, amely Góliát gonoszsága fölötti
győzelemre segít, lehet jogorzás helyett a jogőrzés
fegyvere, lehet határok jelölője, kőtábla, isten igé
je, oltár, áldozat lakóhelye, lehet tiszta szív. Legin
kább tehát hallgassuk Péter apostol intelmét: le
gyünk élő kövek, épüljünk lelki házzá, s e ház min
den egyes építőkövében őrizzük Isten szeretetét!

A történet olyan szőlőtőről szól, amely ter
mészeténél fogva tartalmazza annak a lehetőségét,
hogy nemes gyümölcsöt teremjen. Ez a világban
működő erő az Isten, amely termővé teszi a termé
ketlent, édes napsugár, mely szárba szökkent haj
tásokat, hogy édes megvidító gyümölcsöt teremje
nek.
A rossz minőség emberi gyengeségünk, lelki
elsatnyultságunk, bűneink következménye. Isten
től kapott lelki erőnkkel kell küzdenünk ellene. A
guggolós bor a szőlősgazda szégyene, hiszen a
meghívottak guggolva járnak az ablak alatt, hogy
nehogy inni kelljen a rossz ízű borból, amely a
rossz gazda szőlőjéből származik. Aztán érkezik az
Úr, és válaszunka vár: Most pedig ítéljetek köztem
és a szőlő és a szőlősgazda között! Az Úr döntés
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