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 „A  mennyek  országa  olyan,  mint  amikor  egy  király  menyegzőt

rendezett  a  fiának.”  A mennyek  országával  kapcsolatban  többek között
három dolgot jegyezhetünk meg ez alapján a példabeszéd alapján.

Először is az világos ebből, hogy a mennyek országa egy királyi
menyegzőre,  egy  nagy  lakodalomra  hasonlít,  ahová  mindenki  meg  van
hívva,  hogy  a  legfőbb  dolgunk  csak  annyi,  hogy  el  kell  fogadni  a
meghívást. Egy lakodalomba szóló meghívás egészen ingyenes és teljesen
szabadok vagyunk, hogy el megyünk-e vagy sem. Nem kötelező elmenni,
és ha elmegyünk, nem kell semmit sem vinnünk magunkkal. Egy esküvői
meghívó,  nem  olyan,  mint  egy  bírósági  idézés,  vagy  egy  behívó  a
hadseregbe. Akit meghívnak, attól elvileg nem várnak semmit, és általában
mindenről a család gondoskodik. Egy király esetében pedig kiváltképp így
lehet. Ez a példabeszédbeli király senkire sem erőlteti rá a meghívóját és
senkitől nem kér semmit, csak azt szeretné, ha eljönnének, mert mindent
előre elkészített. Amikor másodszor is elküldi a szolgáit a meghívottakhoz,
hogy  mindenképp  jöjjenek,  éppen  azzal  érvel,  hogy  „ökreit  és  hizlalt
állatait leölte és minden készen áll”. Az ószövetségi olvasmányban Izaiás
próféta jövendölése is szépen kifejti, hogy milyen gazdag és bőséges az a
lakoma,  amit  Isten  az  embereknek  készít.  Lesz  ott  „finom  bor,  zsíros
legjava falat, és erős színbor”.

Isten,  miként  ez  a  példabeszédbeli  király  minket  is  szeretne
meghívni az Ő örök szeretetének örömébe, a Szentháromság életébe. Nem
kér tőlünk semmit, nem is erőlteti ránk magát, csak hív, hogy jöjjünk el.
Nem  akar  semmit  sem  elvenni  tőlünk,  hanem  csak  jól  akar  lakatni
bennünket és gazdagon be akar tölteni az Ő végtelen örömével: „Minden
készen áll, jöjjetek a menyegzőre!”

Különös ebben a példabeszédben, hogy hogyan viselkednek azok,
akik nem mennek el. Valamiféle érdektelenség, bizalmatlanság van bennük
és egyszerűen nem tartják fontosnak ezt az egészet: „ők azonban mindezzel
mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete
után nézett.” 

Érdekes, hogy valami miatt a munka és az üzlet fontosabb nekik,
mint  az  ünnepre  szóló  meghívás.  Egyszerűen  nem  merik  elengedni  az
üzleteiket és a földjeiket. Mintha attól félnének, hogy ha ők megállnának a
munkáikkal,  akkor nem lenne meg nekik mindaz,  amire szükségük van.
Valahogy nem képesek fölfogni, hogy most semmire nincs szükség, mert
minden készen áll, jöhetnének a menyegzőre.” 



Furcsák vagyunk mi emberek, mert amikor ünnepelni hívnak, akkor
a munkáink után rohangálunk, amikor pedig dolgozni kéne, akkor könnyen
a  kikapcsolódáson,  a  pihenésen  és  az  ünnepen  álmodozunk.  Bizonyára
ismerjük ezt a saját életünkben is, hogy mennyi minden földi gond, vagy
elintézni való fontosabbá tud válni, mint az, hogy feleljünk Isten hívásaira.
Néha  éppen  a  leglényegesebbet,  a  lelkünk  táplálékát  vonjuk  meg
magunktól azért, hogy a földjeink, üzleteink, a megélhetésünk vagy egyéb
fontosnak  vélt  dolgunk  után  siessünk.  Gyakran  az  imádság  idejével
kapcsolatban  vagyunk  így,  hogy  pont  az  marad  el,  hogy  Isten
jóllakathasson a lakomáján, vagy a szeretetnek egy-egy konkrét lehetősége
mellett megyünk el. 

Nyilván nem arról  van szó,  hogy felelőtlenül  elhanyagolhatjuk  a
munkáinkat  és  ne  törődjünk  a  megélhetésünkkel  vagy  az  állapotbeli
feladatainkkal. Azonban a szívünket újra vissza kellene irányítani arra, ami
egyedül szükséges, és azzal a békével kellene tennünk a dolgainkat, hogy
alapvetően  Isten  részéről  már  minden  készen  áll,  ahhoz,  hogy  békések
legyünk és szeressünk. 

Tegnap  eléggé  sűrű  napom  volt  délelőtt  esküvővel,  délután  az
elsőáldozással. Hogy ne szippantson be a készüléseken való izgulás és a
stressz, hogy minden rendben legyen, jó volt erre az igére is gondolnom,
hogy Isten részéről már minden készen áll, Ő már a lényeget elrendezte. Ő
ott  lesz  az  oltáriszentségben,  Ő  már  működött  szeretetével  a
szentgyónásban,  és  ha  békés  vagyok  és  szeretek,  ott  lesz  a  testvéri
közösségben is. 

„Minden  készen  áll,  jöjjetek  a  menyegzőre!”  Isten  mindent
megadott ahhoz, hogy belépjünk már itt a földön, pillanatról-pillanatra az
Ő szeretetének az országába, az Ő örömteli menyegzőjébe. Minden készen
áll, ahhoz, ami a lényeg, hogy szeressünk. El kellene mernünk engedni a
sokféle pörgésünket, félelmünket,  hogy arra az egyre figyeljünk, hogy a
szeretetünk által belépjünk Isten jelenlétébe. Mindig itt van az ideje, hogy
elfogadjuk  a  meghívást  és  szeressünk.  Nem  kell  félnünk  attól,  amit
szeretetből  ott  kell  hagynunk, el kell  engednünk, hiszen „minden készen
áll”.  Minden elrendeződik,  ami  után szaladgálnék,  ami fontosnak tűnik,
amitől félek. Elég csak, ha most szeretek, ha most megyek, ha most felelek
a meghívásra és indulok. Az Isten országa, a királyi menyegző már kész.
Csak  be  kellene  lépnünk,  csak  el  kellene  mennünk.  Nem  nekünk  kell
előteremtenünk, kiizzadnunk, ami az ünnepre kell,  hanem mindenekelőtt
csak be kellene fogadnunk úgy, ahogy vagyunk azt az ingyenes szeretetet,
amellyel Isten hív.



A  másik  dolog,  amit  ebből  a  példabeszédből  megszívlelhetünk,
azon  túl,  hogy  nem  utasítjuk  el  a  meghívást,  hogy  ezen  a  királyi
lakodalmon csak menyegzős ruhával lehet részt venni. Az ünnepi ruha az
ünneplőkkel való egységünket fejezi ki. Ha valaki nem akar ünnepi ruhát
venni, azzal azt fejezi ki, hogy igazából nem akar ünnepelni. 

De hogyan kell menyegzős ruhát venni, amikor az embert akár az
útkereszteződésekről, utakról is behívhatják? Az egyik megoldás az volna,
hogy mindig menyegzős  ruhában járunk,  de akkor  is  ott  a  rizikó,  hogy
elkopik,  bepiszkolódik.  A  történetből  valószínűsíthető,  hogy  amikor  a
király azt üzente,  hogy minden készen áll,  akkor a menyegzős ruhák is
benne voltak ebbe a mindenbe. Izaiás prófétánál is azt olvastuk, hogy Isten
ezzel  a  lakomával  egybekötve  szeretné  megtisztítani  a  népét  és
valamiképpen új ruhát adni neki: „leveszi a fátyolt, ami a szemüket takarta.
Letöröl a szemükről minden könnyet és lemoss népéről a gyalázatot.”

Egyrészt tehát ez a menyegzős ruha azt jelentheti,  úgy kérhetjük,
hogy  folyton  újrakezdünk  és  megengedjük  Istennek,  hogy  mindig  újra
megtisztítson,  megújítson  bennünket  szeretetével.  Különös  módon
megtehetjük ezt a bűnbocsánat szentségében, de amint fölismerjük, hogy
valamit elrontottunk minden helyzetben odajöhetünk Istenhez új ruháért.
Csak az kerül ki a külső sötétségre, csak az nem maradhat az ünnepen, aki
ahelyett,  hogy egyszerű alázattal  új  ruhát kérne és kész volna átöltözni,
inkább csak duzzogva hallgat a király kérdésére.

Másrészt  ez  a  menyegzős  ruha  arra  is  utal,  hogy valóban  teljes
szívvel-lélekkel  feleltünk-e  az  ünnepre  szóló  meghívásra.  A  meghívást
ugyanis nem elég kívülről, külsőleg elfogadni, hanem belülről, szívből kell
belépnünk. Néha van, hogy nehéz belülről  is átállnunk arra,  amire Isten
éppen kér, és hozzá kell alakítanunk a szívünket is Isten akaratához. 

Nekem is néha nehéz elindulnom egy-egy váratlan papi feladatra,
de jó, hogy mire odaérek, addigra Jézus segítségével legtöbbször sikerül
egész szívvel jelen lenni. Néha nehéz valóban örömmel felelni a szeretet
hívásaira, de meg kell tanulnunk egyre gyorsabban átöltöztetni a szívünket.

Van olyan cirkuszi mutatvány, hogy valaki villámgyorsan átöltözik.
Néha nekünk is így kell pillanatok alatt alkalmazkodnunk a szeretetben és
felelni  a  meghívásra,  hogy  örömmel,  szeretettel  lépjünk  be  egy-egy
feladatba,  találkozásba.  A  ruha  készen  áll,  csak  hamar  eszünkbe  kell
jusson, hogy elkérjük. Milyen jó volna a héten minden dolgunkba, minden
találkozásba vagy feladatba azzal az ünnepi örömmel belépni, hogy most
menyegzős ruhába, ünnepi szívvel jöhetek Jézushoz, aki jelen van és vár.



Végül azért fontos, hogy folyton feleljünk a meghívásra és ünnepi
ruhát öltsünk, mert valamiképpen mi nem csak meghívottak vagyunk az
Isten országába,  a  királyi  menyegzőre,  a  Szentháromság örök ünnepére,
hanem a király küldöttei, szolgái is. Ha mi nem megyünk el, ha mi nem
lépünk  be  ebbe  a  menyegzős  örömbe,  akkor  nem  igazán  fog  eljutni  a
meghívás  azokhoz,  akiket  mi hívhatnánk el.  Amit  a király a  szolgáinak
mond, hogy „Menjetek […] ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok,
hívjátok  el!”,  ez  a  küldetés  nekünk  is  szól.  Mindenkihez,  akivel  csak
találkozunk a saját életünk útkereszteződésein, tovább kellene adnunk az
örömhírt, hogy „Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre, jöjjetek ti is!”.
Ezt csak akkor tehetjük hitelesen, ha minket is átjár az Evangélium öröme,
ha  mi  magunk  is  folyton  engedjük,  hogy  Isten  jóllakasson  bennünket,
letöröljön  minden  könnyet  az  arcunkról,  lemosson  rólunk  minden
gyalázatot és tiszta menyegzős ruhát ajándékozzon nekünk. Ha nem járunk
az  istengyermeki  öröm  menyegzős  ruhájában,  senki  sem  fogja  átvenni
tőlünk a király meghívóját.

Adjunk hálát ezen a vasárnapon a szentmise ajándékáért, ahol Isten
különösképpen is bekapcsol bennünket a Szentháromság örök ünnepébe és
bőségesen  táplál  az  Ige  és  az  Oltáriszentség  ajándéka  által.  Kérjük  a
Szentlelket, hogy növelje a hitünket abban, hogy már „minden készen áll”
és  így folyton elengedjük mindazt,  ami  nem annyira  fontos,  be tudjunk
lépni a mennyek országának az örömébe és másoknak is az evangélium
örömét ajándékozhassuk.


