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Szof 3,1-2.9-13; Zs 33; Máté 21, 28-32 
(Példabeszéd az engedetlen testvérekről) 
Számomra ez a kis történet, példabeszéd a kimondott IGEN-jeimre és a könnyen kimondott 
NEM-jeimre figyelmeztet. Hogyan is állok ezzel? 
Hányszor előfordult, hogy könnyedén, átgondolatlanul, néha felelőtlenül mondtam igent 
vagy nemet. Lehetett az segítségkérésre adott válasz igenje vagy nemje: „Fiam, menj ki ma 
dolgozni a szőlőbe.” Mintha a két példabeszédbeli fiú lett volna bennem… Lehetett ez a fela-
datra felszólítás az adakozásra való biztatás, a rászorulók felé. Lehettek azok igennek hangzó 
ígéretek: „odamegyek… megcsinálom… bízd csak rám…” Amint most is igent mondtam az 
adventi elmélkedés időben való megírására… és „csak” két napot késtem. Bizony sokszor 
volt, hogy igent mondtam, és nem lett belőle semmi. Szerencsére olyan is volt, hogy nemet 
mondtam, és igen lett belőle. 
Azt gondolom, hogy legnagyobb igent 25 éve mondtam a Jóisten hívó szavára, a Szeretet 
szavára, amelyet a Bokor hívása jelentett számomra… 
Add, Uram, hogy ez az IGEN életem végéig tartson, és soha ne változzon NEM-re! Amen! 

Habos Gabi (Érd, 5. régió) 
*** 

Mt 21,28-32 
„Atyám házában sok lakóhely van” – mondja Jézusunk elmenőben. 
Ez az evangéliumi rész arra késztet, hogy elgondolkodjam, kinek készült ez a „ház”, vannak-e 
bérelt helyek, a bekerülésnek van-e kizáró oka? 
Az elsőszülött – gondolom – a választott népet, mai viszonylatban pedig a különböző 
egyházakat, a magukat Jézushoz tartozónak gondoló közösségeket jelenti. 
A másik fiú jelképezi a társadalom megvetettjeit, a mélyponton lévőket, bűnben élőket. 
A „ház” mindkét fiúnak készült, tehát az Isten részéről nem létezik eleve kirekesztés. 
Mégsem jut be mindenki az Országba. 
Miért? 
Mert oda csak tettek árán juthatunk. Nem létezik bérelt hely. Fontos a szó és tett egysége, 
de fontosabb a tett. 
Elhagyhatatlan tehát, hogy „minden este számon kérjem magamtól, adtam-e időt, pénzt, 
szeretetet, eleget adtam-e, többet adtam-e, mint tegnap.” (Hűségima – Gyurka Bácsi) 
Adja Isten, hogy mindannyiunk életében így legyen! Ámen. 

Bandula Mária (10-régió)  

 


