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11Azután így folytatta Jézus: „Egy embernek volt két fia…” 
(Olvasandó: a tékozló fiú példázata. (Lukács 15:11-32)

A tékozló fiú példázatata alapján szólnak hozzánk mától az áhítatok. Ebben a mai áhítatunkban megrajzoljuk a teljes
példázat értelmezési keretét, a további áhítatokban pedig a részletekre tekintünk. 
Ismerős már az első bevezető mondat:  „Egy embernek volt két fia…” Igen, persze, ismerjük – vágjuk rá azonnal –
volt neki egy hálátlan, tékozló, rossz fia,  és egy jóravaló, dolgos, jó fia; az Atya pedig mégis inkább a  kicsi fiát
ünnepli, amikor az nincstelenül és érdemtelenül újra rászorul az atyai házra; nem véletlenül rosszalja ezt az otthoni „jó
gyerek.” Pedig Jézus példázatának  „A két elveszett fiú” címet kellene adnunk, az  elveszett  ifjabb testvérről és az
elveszett idősebb testvérről. 

1. Az ifjabb testvér (aki tudatunkban él, mint a tékozló fiú)
Bizony, rászolgált a nevére. Kikéri az örökséget az atyai házból, még apja életében. Ki látott ilyet? Nem bírja kivárni
az apja halálát. Add ide, ami az enyém – most! Az örökségre szüksége van, az Apjára nincs. A korabeli Keleten nem
volt rá példa, hogy egy ilyen fiúi kérést egy apa bármikor is teljesített volna. A példázatbeli Atya azonban kiadja a fia
részét. Ő ilyen: szereti a gyermekét. Majd ez az ifjabb testvér távoli vidékre megy, és mindenét elherdálja. Mindennek
a legalján,  még a pogány ember disznóinak a szintjénél  is egy kicsit  lejjebb,  magába száll,  és rájön,  hogy vagy
visszamegy az atyai házhoz, vagy elnyeli a leggyalázatosabb halál. Megpróbálja a „lehetetlent.” Azt várnánk, hogy
Apja  legalább  számonkéri,  megpirongatja,  ehelyett  szinte  atyai  méltóságát  vesztett  örömujjongással  fogadja,  és
visszahelyezi  őt  fiúi  jogaiba.  Micsoda  megmagyarázhatatlan,  ellentmondásos,  fenséges  jelenet!  Benne  ragyog az
Evangélium Isten határtalan szeretetéről.
Az  ifjabb testvér példája azt mutatja meg, hogy milyen tékozlóan árad Isten megbocsátó szeretete. Nem számít, ki
vagy, és mit tettél.  Nincs olyan rossz, amit az Atya szeretete meg ne bocsátana, be ne takarna. Nincs bűn, amin
kegyelme  ne  kerekedne  felül.  Az  Apa  még  azelőtt  borul  a  fia  nyakába,  hogy  az  rendbe  hozhatná  az  életét,  és
egyáltalán  elmondhatná  a  begyakorolt  bűnbánati  monológját.  Mert  semmi,  de  semmi  nem  érdemesít  az  Isten
jóakaratára. Az Atya szeretete teljességgel ingyenes.

2. Lássuk az idősebb testvért, 
(akinek  önkéntelenül  is  a  pártjára  állunk),  most  kissé  fürkészőbb  figyelemmel.  Miközben  az  Atya  szinte  atyai
méltóságából kivetkezve, majdhogynem eszét vesztve örül a megkerült  kisebbiknek,  ő, a  nagyobb, éktelen haragra
gerjed.  Nem az  a  baja,  hogy az  öccse méltatlan  az  Atyjához,  hanem az,  hogy méltatlan  –  őhozzá:  az  erkölcsös
bátyjához,  az  atyai  ház  „mintagyerekéhez.” És  most  ő  fordul  az  Atyja  ellen.  Oszt  és  szoroz,  majd kijön neki  a
végeredmény:  az  öccsének  semmi sem  járna,  neki  viszont  minden,  ezzel  szemben  ő  az,  aki  ennek  ellenére
tulajdonképpen nem kapott semmit. Értjük? Az, hogy „Fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied” – ez az ő
számításaiban: – semmi. Amikor így kezdi felelősségre vonni az apját: „Látod, hány esztendeje szolgálok neked…,” a
korabeli apa-fiú viszonyban ez annyit tesz, mintha tiszteletlenül így szólította volna meg: „Na, ide figyelj,…!” Íme, az
idősebb testvér példájában előttünk áll a „törvénytisztelő” farizeus, akiről annyi szó esett eddigi áhítatainkban; aki „a
bűnösök barátjának” csúfolta Jézust. Na, de hát éppen ő és a szellemi társai a címzettjei Jézus példázatának az ifjabb
és az idősebb tékozló fiúról. Ezúttal is felcsendül az Evangélium: az Atya őt is kérleli: „Fiam… örülnöd kellene, hogy
ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.” 
A kisebbik fiú immár bent van szerető, megbocsátó Ayja ünnepi lakomáján. A példázat nem tartalmazza, mit tett végül
is az idősebb fiú. Egyelőre csak annyit látunk, hogy ő egy ilyen Atyával és egy ilyen Testvérrel nem fog egy fedél alatt
együtt örvendezni. Tehát – egyelőre kívül van az Atyai Ház örömén. A példázat hallatán most rajta (= rajtunk, régi
„minta” egyháztagokon)  van a  sor.  Az  Atya hívó  szava döntés  elé  állította.  Hivatalos  az  örömlakomára.  Együtt
örvendezni az Atyával azon, hogy a Testvére „meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.” 
Imánk és énekünk legyen:

Úr Jézus, nézz le rám, Jöjj, mosd le bűnömet,
Sok földi szenvedély kötöz: Jöjj, oldj fel engemet.

Úr Jézus, nézz le rám, Gond és bú látogat;
Hű szolgád: ízleljem ígért, Szent nyugodalmadat.

Úr Jézus, nézz le rám, Ne tévedhessek el;
A menny felé sötéten át Te légy az úti jel.

Úr Jézus, nézz le rám, Ha nő a félelem,
Ár zúg és ellenség szorít, Légy, Megváltóm, velem!

Úr Jézus, nézz le rám, Ha elvonult az ár,
Te szent derűd derítsen és Az örök napsugár.


