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Mt. 21, 28 – 32

Olvasva a két fiúról szóló példabeszédet, sajnálom, hogy nem körvonalazódik jobban az a
sajátos helyzet, amely Jézust ennek a példabeszédnek az elmondására indította, és amely
számunkra is több támpontot adna a példabeszédben megfogalmazódó tanítás kibontásához.
Így kiindulópontként az elhangzott konkrét figyelmeztetést illetve feddést lehet alapul venni:
„Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten
országában.”
A történetbeli két fiú az Isten Országába való bejuthatás szempontjából kétféle pozíciót jelenít
meg.
Az elsőnek felkért fiú pozícióját az alakítja, hogy a felkérésre gyorsan, gondolkodás nélkül
mond igent. Gyors válaszában a rutin, a megfelelni akarás szándéka, a konfrontáció
kerülésének a vágya sejthető. Ebbéli igyekezetében felszínes, figyelmetlen, nem méri fel
rendesen a helyzetét, idejét, erőnlétét. Ígérni tud, de a megvalósításig nem jut el. Nincs valódi
készenléte, nyitottsága. Ő már megérkezett, (vagy még el sem indult, és ebből a nézőpontból
hasonló ez a rész a tékozló fiúról szóló példabeszédhez.) az atyai ház biztonságában van, már
nem kell szembesülnie, megküzdenie, lelki értelemben ellustult, vegetál.
A másik pozícióban lévő fiú hozzáállásában inkább lázadás érzékelhető, mint a megfelelni
akarás. Ő már nem akar mindenáron jó fiú lenni, inkább önálló döntéseket szeretne hozni.
Képes nemet mondani, kész az önreflexióra, saját döntését, viselkedését felülbírálni,
meghallani a jobbra való késztetés hívó szavát, és ha szükségét érzi, szabadon változtatni.
Nyugtalanító a gondolat, hogy az erkölcsi szempontból elítélhető, nyerészkedő és hedonista
életmódot folytató embertársaim, előnyt élvezhetnek Az Isten Országába való bejutásnál.
A vallásos gőg és a félelem azonban biztosan nem segít, az „igazság útjára” térni. Talán
inkább azon kellene fáradozni, vagy arra kellene vigyázni, hogy elevenek, őszinték, nyitottak
tudjunk maradni, vagy azzá tudjunk válni. Az sem baj, ha ez idáig nem így volt. Hiszen az
áttekintett történet is bizonyítja, hogy a következő nap mindig egy új lehetőség arra, hogy ha
itt az ideje, igent is mondjunk.
Igent az életre, igent a szeretetre, igent az elhívásra.
Orbán Ágnes, Felsőzsolca

A kérdés és a válasz is benned van.
(Simon András)

