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„Bizony  mondom  nektek:  A  vámosok  és  utcanők  megelőznek

benneteket Isten országában!” Ezt a magyarázatot fűzi Jézus az atyáról és a
két  fiúról  mondott  példabeszédéhez.  Nyilván  nem  verseny  az  Isten
országába vezető út és az oda való egyre teljesebb belépés, mégis hasznos
lehet megértenünk, hogy mit tudnak ezek a vámosok és utcanők, ami miatt
megelőzhetnek másokat Isten országában.

Jézus  példabeszédére  és  a  mai  szentírási  részekre  érdemes  kicsit
ebből a szempontból is oda figyelni, hogy mire hív minket Isten, mi gyorsít
és mi lassít minket Isten országának útján. Nem azért, hogy előzgessünk,
hanem azért, hogy mindnyájan bejussunk.

Először  is  nagyon  különös,  hogy  ennek  az  atyának  két  fia,
ugyanarra  a  kérésére mennyire  különböző stílusban reagál.  Mielőtt  még
arról lenne szó, hogy konkrétan kimennek-e vagy sem a szőlőbe, már a
beszédjükkel kifejezik az apjukkal való kapcsolatukat. Az egyikük flegma,
de  legalább  őszinte,  a  másikuk  rendkívül  udvarias,  olyannyira,  hogy
kapcsolatuk nem tűnik túl családiasnak. Az egyikük azt mondja, ami éppen
a szívében van, a másikuk azt mondja, amit ilyenkor illik. Az első fiú úgy
beszél  apjával,  mint  közvetlen  családtaggal,  bátran,  kertelés  nélkül,  a
második  fiú  azonban  nem  meri  az  apját,  atyjának  szólítani.  Nem  azt
mondja „szívesen, atyám”,  hanem azt,  hogy „szívesen, uram”, mintha a
katonaságnál, vagy valamely munkahelyen lenne beosztott. 

Ha szeretnénk gyorsabban haladni Isten országának és a szeretetnek
az  útján,  akkor  biztosan  érdemes  Istennel  való  kapcsolatunkban  az
őszinteséget  választani  az  udvariaskodás  helyett.  Istent  nem  a  szép
szavaink  érdeklik,  hanem  mi  magunk.  Ha  őszintén  el  merjük  mondani
Neki, ami bennünk van, akkor tud segíteni,  hogy mégis elinduljunk. Ha
kinyitjuk neki a szívünket,  szelíd szeretetével Ő maga az, aki meggyőz,
meggyógyít, hogy mégis megtegyük akaratát. Az Isten előtti őszinteségünk
egybe esik a magunkkal szembeni őszinteséggel is, és ez a kiindulópontja a
megtérésünknek.  Isten  szereti,  ha  őszinték  vagyunk Vele,  mert  ezzel  is
kifejezzük, hogy hiszünk Őbenne, és az Ő szeretetében. Az őszinteségünk
az alázatunk jele is, hogy fölvállaljuk előtte önmagunkat és így egészen a
közelünkbe engedjük Őt. 

Ahhoz tehát, hogy gyorsítsunk Isten országa felé vezető utunkon,
sokat  segít,  ha  az  imáinkban  és  a  nap  folyamán  is  gyakran  fordulunk
Istenhez, mint Atyánkhoz, és ha mindig megosztjuk vele azt, ami bennünk
van: a kedveinket, fáradtságainkat, félelmeinket. 



Mindent őszintén elé hozhatunk, mindig egészen a közelébe jöhetünk, úgy
ahogy vagyunk. Ez az egyik dolog, ami miatt a vámosok és az utcanők is
előnyben lehettek.

A második, legvilágosabb különbség a két fiú viselkedése között,
az az, hogy az egyik később megbánta elutasító szavát és mégis kiment a
szőlőbe, a másik viszont „nem ment”. 

Ezek szerint nagyon jó gyorsító tényező Isten szeretetének útjain,
ha készek vagyunk megbánni, felül írni az első reakciónkat, ha túl tudunk
lépni önmagunkon, ha mégis tudunk lépni a szeretetben. Az újrakezdésre,
megtérésre,  alakulásra való készség az egyik legfontosabb dolog ahhoz,
hogy Isten országában előre haladjunk. 

A fiú, aki „később megbánta”, hogy azt mondta: „Nincs kedvem”,
valószínű azért bánta meg, mert átgondolta a dolgot. Rájött, hogy butaság
volt ezt mondania, és még nagyobb butaság volna ebben a hozzáállásában
megmaradnia. Talán elkezdett belehelyezkedni atyja helyébe, és magában
újra meghallotta a kérését, amelyet atyja oly nagy szeretettel mondott neki:
„Fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőmben!” Lehet, hogy már az első szó
meggyőzte,  ahogy  visszagondolt  rá.  „Fiam!”  –  „Igen  a  fia  vagyok,  a
gyermekeként  szeret.  Mindent  Tőle  kapok.  Most  is  mint  fiát  kér,  mint
gyermekét hív, hogy menjek ki dolgozni, mert velem akar lenni, mert meg
akarja osztani velem a munkát, a jelenlétét.” Aztán az is meggyőzhette,
hogy atyja csak egy napot, csak a mai napot kérte tőle. „Fiam, menj ki ma
és dolgozz a szőlőmben!” Nem kért túl sokat, nem kért lehetetlent. És ha a
má-t kérte, akkor nem érdemes halogatni, hiszen a ma rövid, most rögtön
kellene mégis kimenni, mégis megtenni, amit kér.

Valószínű,  mindnyájunkkal  előfordul,  hogy  valamihez  nincs
kedvünk, valami nehéznek tűnik. Ha azonban készek vagyunk átgondolni
és  meggyőzni  magunkat,  hogy ne a  kényelmünk,  kedvünk vagy a saját
elképzelésünk  irányítson  minket,  hanem az  Atya  szeretete,  akkor  egyre
inkább fölfedezzük, hogy milyen hatalmas dolog az Ő gyermekeinek lenni,
és nagyot haladunk Isten országában. Amikor nem sikerül rögtön „igent”
mondani  Istennek,  gyakorolhatjuk  mi  is  folyton  az  újrakezdést,  a
megbánást. És idővel egyre hamarabb meg tudjuk győzni magunkat, egyre
könnyebb  lesz  meggondolni  magunkat  és  a  végén  már  azt  se  kell
mondanunk, hogy nincs kedvem, hanem már rögtön örömmel követjük Őt
oda, ahová éppen hív. Az Isten országa éppen ez, amikor már mindig csak
Vele akarunk lenni.



A másik  fiú,  aki  „menni azonban nem ment”  úgy tűnik egészen
lemarad Isten országának útján. Aki ugyanis nem megy, az áll, és aki áll,
azt könnyű megelőzi Isten országában. 

A szeretet  útján való haladásnak azonban a legnagyobb akadálya
nem is  csak  az,  ha állunk,  hanem az,  ha  közben még meg is  vagyunk
győződve  arról,  hogy  haladunk.  Ez  olyan,  mintha  szobabiciklivel
szeretnénk eljutni a munkahelyünkre.  (A karanténos vicc szerint ez csak
otthonról dolgozás esetén működik). 

Igen visszafog tehát Isten országának útjain, ha csak szép szavakat
mondunk,  ha  csak  hitegetjük  magunkat  és  Istent,  „menni  azonban nem
megyünk”. Aki nem megy, az sose jut célba, bármennyire is arról beszél,
hogy megy. Nem tudjuk meg, hogy ez a fiú végül miért nem ment. Talán
közbejött  valami,  ami  fontosabbnak tűnt.  Vagy előbb egy kicsit  a  saját
dolgait tette és kifutott az időből. Addig halogatta mígnem elfelejtette az
egészet…  Nem  tudjuk  ez  a  fiú  végül  miért  nem  ment,  az  azonban
bizonyos,  hogy ha  mi  szeretnénk  igazán  haladni  a  szeretet  és  az  öröm
útjain, érdemes szembenéznünk azokkal a területekkel az életünkben, ahol
mi  is  csak  mondjuk,  csak  folyton  elhatározzuk,  de  nem tesszük.  Ahol
„menni,  azonban  nem megyünk”.  Érdemes  komolyan  újrakezdenünk  és
változtatunk  azokban  a  dolgokban,  amiket  csak  halogatunk.  Milyen
könnyű halogatni az imádságot – majd, ha végeztem a dolgaimmal, akkor
majd zsolozsmázom, most nincs rá idő; vagy a mozgást, tornát – majd, ha
mindennel  elkészülök  és  utolérem  magam,  akkor  nekiállok  mozogni,
sportolni; vagy más fontos dolgokat, pl. egy kapcsolat ápolását: majd, ha
túlvagyunk  ezen  az  időszakon  akkor  majd  többet  fogunk  beszélgetni.
Rengeteg  mindent  tudunk  halogatni  és  addig  „menni,  azonban  nem
megyünk.”  Természtesen  nem fér  bele  mindig  minden,  de  meg kellene
tanulnunk  azt  elhalasztani,  ami  nem  fontos,  és  azt  nem,  ami  fontos.
Gyakorolnunk kellene, hogy jobban figyeljünk a Lélek indításaira, az Atya
hívásaira és rögtön engedelmeskedjünk Neki. És a héten gyakorolhatjuk a
gyorslábú engedelmességet is. Oly sok apró hétköznapi dolog van, amire
nem kellene azt mondanunk, hogy mindjárt,  vagy majd… hanem rögtön
megtehetnénk.

Végül  az  Isten  országába  vezető  út  az  egység felé  vezető  út.  A
Filippekhez írt levélben Pál apostol azt mondja, hogy az egység az öröm
teljessége:  „tegyétek  örömömet  teljessé  azáltal,  hogy  egyetértetek,  egy
szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek”. Ahhoz tehát, hogy
gyorsabban  haladjunk  a  Szeretet  útján,  az  egység  útján  kell
begyorsítanunk. 



A példabeszédből nem derül ki, de még az is lehet, hogy a második
fiú azért nem ment ki végül a szőlőbe, mert látta, hogy a testvére kiment.
Talán azt mondta magában, „ha ez a flegma öcsém már kint van, minek
menjek én is…” Lehet, hogy nem volt túl nagy egység közöttük és nem
akart együtt dolgozni a testvérével, mert lenézte őt, vagy versengett vele…
Elképzelhető, hogy atyjuk nem azért szólt mindkettőjüknek, hogy hátha az
egyik megcsinálja,  hanem azt akarta,  hogy együtt  legyenek mindnyájan.
Valószínű, hogy a másodikhoz nem azért ment csak oda, mert az első azt
mondta „nincs kedvem”. 

A mennyei  Atya alapvetően nem csak dolgokat  kér  tőlünk,  nem
csak  munkákat,  hogy  minden  meglegyen  a  szőlőben,  vagy  feladatokat,
hogy  el  legyenek  intézve.  Leginkább  a  kölcsönös  szeretetünket  és
egységünket kéri, hogy legyünk mindnyájan egyek, mint Ő egy a Fiúval a
Szentlélekben.  Bizonyos  szempontból  Istennek  fontosabb,  hogy  együtt,
szeretetben tegyünk valamit, mint maga az elrendezendő feladat.

Ahhoz,  hogy  begyorsuljunk  Isten  országának  útjain,  érdemes
megtennünk minden lépést, ami a szeretet egységét szolgálja közöttünk. Az
egymás közötti szeretetben is ott a lehetőség, hogy mindig újrakezdjünk,
mégis  lépjünk  egymás  felé,  vagy,  az,  hogy  szépeket  mondunk,  „menni
azonban nem megyünk”. 

Kérjük  a  Szentlelket,  hogy  segítsen  elkerülni,  elhagyni  mindazt,
ami akadályoz minket az Isten országában és segítsen begyorsulni, hogy
nap, mint nap növekedjék közöttünk a szeretet egysége. 


