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Kedves Olvasó!

A „Válaszok napjaink kérdéseire” 
kiadványsorozatunk ismét a gyakorlati 
kereszténység kérdéseinek egyik fontos 
állomásához visz minket.

A Biblia nem az embert mutatja be Istent 
keresőnek, hanem az Istent, aki keresi az 
embert. A világtörténelem első kérdése nem 
az  volt, hogy „hol van az Isten?”, hanem Isten 
kérdezte: „Hol vagy Ádám?”

Azóta is az emberiség történelmében - és 
különösen  napjainkban - egyre gyakrabban 
halljuk a szemrehányó kérdést: „Hol volt az 
Isten akkor, amikor....? Hol van az Isten most, 
amikor...?”

Mi egy jól ismert történetben ezt az ember 
felé közeledő, a bűnös, célt tévesztett embert 
kereső és megtaláló Istenről szóló jézusi 
példázatot tárjuk az olvasó elé,  a Biblia 
Lukács evangéliumának 15. fejezete alapján. 

Hisszük,  hogy Isten  sok embert  sokfélekép-
pen szólít meg. Ha meghalljuk szavát, sok 
áldásban lehet részünk, és örömmel talál-
kozhatunk Jézussal életünk minden napján. 

Kívánjuk, hogy ez a kis füzet is vágyat 
ébresszen arra, hogy minden olvasó „haza 
találjon”. 

A Kiadó



Római (jogi) levél

A törvénynek
csak büntetni 

és megbosszulni 
van hatalma a bűnt,

de a szeretetnek
hatalma van

megbocsátani is.

(Simon András grafikusművész verse)
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Néhány kép Jézus korából

A zsidó elit - a rabbik, az írástudók, a farizeusok - azzal vádolták Jézust, 
hogy bűnösöket fogad magához, elfogadja meghívásukat, együtt étkezik 
és közvetlenül beszélget velük. Az önigazult zsidók előtt megengedhetet-
len volt ez a magatartás. Igaz, mindent megtettek volna azért, hogy egy 
pogányt zsidóvá tegyenek (Mát 23:15), de velük még asztalközösséget 
sem vállalhattak, amíg meg nem tértek és nem adták ennek egyértelmű 
jelét magatartásukkal. Azokat a bűnösöket, akik törvényeiket, emberi ren-
delkezéseiket nem tartották meg, a „föld népének” nevezték. Igyekeztek 
minden kapcsolatot megszakítani velük. Istenről és az Isten országáról 
alkotott nézetük is más volt, mint amit Jézustól láttak és hallottak. Ők azt 
vallották, hogy „öröm van a mennyben minden bűnösön, ki eltöröltetik 
Isten színe előtt”. Szinte szadisztikusan tekintettek előre, nem a bűnösök 
megtérésére, hanem elpusztítására (W. Barclay).

A zsidó elitet zavarta Jézus viselkedése, ahogy magához vonzotta a bű-
nösöket. Volt valami Jézus tanításában, ami reményt csillantott meg az 
emberek szemében: számukra is nyitva áll az isteni kegyelem!

Jézus három példázatot mondott el együtt, amelyek az elveszettek meg-
kereséséről szóltak, és arról az örömről, ami a Mennyben volt az ő meg-
találásukkor.

Az első az elveszett juhról szóló példázat (Luk 15:3-7). A történet szerint 
egy bárány eltévedt a nyájtól, és a szerencsétlen állat tudta, hogy elveszett, 
de a maga erejéből nem tudott visszatérni társaihoz. A pásztor a veszélye-
ket is vállalva a megkeresésére indult. Majd amikor megtalálta és vissza-
vitte a nyájhoz, együtt örvendezett a többivel. 

A Mennyben öröm van minden egyes megtérő bűnös ember meg-
találásánál - ezt mutatta be Jézus ezzel a történettel.
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A második példázat az elveszett drachmáról szól (Luk 15:8-10). (A drach-
ma régi pénzérme, melynek értéke egy napi napszám volt.) Ez a pénz 
otthon kallódott el és a pénz természetesen nem tudhatott arról, hogy elve-
szett. Itt is nagy öröme volt az asszonynak, aki végül megtalálta házában 
az érmét.

A harmadik megkapó történet elveszett fiúkról szól (Luk 15:11-32). Mi 
most erről a példázatról gondolkodjunk el közösen,  hozzátéve napjaink 
kérdéseit is, melyekre együtt keressük  a válaszokat. A történet, amely a 
„tékozló fiú példázata” néven vált ismertté, talán a legmélyebb tartalom-
mal Jézus tanításainak gyöngyszeme, és egyben a legszebb novella, amely 
bátorítást és vígaszt nyújt az emberi szíveknek.

Simon András grafikus művész alkotása
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A tékozló fiú története

„Monda pedig: egy embernek vala két fia;
és monda az ifjabbik az ő atyjának:

Atyám add ki a vagyonból rám eső részt! 
És az megosztá köztük a vagyont 

(Luk 15: 11-12).”

A megszokott mindennapjait élő zsidó családban váratlan fordulat törté-
nik. A testvérek között alakul ki nézeteltérés, mert a fiatalabb fiú úgy dönt, 
hogy elhagyja a családot. Talán csak a világot szerette volna jobban meg-
ismerni, fiatal létére szerencsét próbálni? A fiú úgy érezte, meg tudna már 
állni a maga lábán is, mert felnőtté vált? Nagyobb szabadságra vágyott, 
mert egyhangúnak tartotta az otthoni életet? Nem tudjuk meg az indító 
okot. Jézus erről nem beszélt. 

A mai keresztények között sokan nem gondolkoznak-e így? Vannak 
keresztény társulatok, ahol felteszik a kérdést: nem vált-e nagyko-
rúvá a 21. században a kereszténység? Szükséges, hogy Isten ál-
landóan „atyáskodjon” felettünk? Úgy érzik, „meggazdagodtak, 
s semmire sincs szükségük (Jel 3:17).”

A történet keserű tapasztalatai választ adnak majd kérdéseinkre.

A fiú tehát kikérte atyjától  a vagyonból rá eső részt. Az ősi szokás szerint 
az idősnek kétharmadnyi rész járt, a fiatalnak egyharmadnyi (v.ö. 5Móz 
21:17).

Tekintsünk most a fiú viszonyára az atyjához. A fő kérdés nem az, hogy a 
fiú bízik-e még atyjában, hanem az, hogy milyen valóságos kapcsolatban 
van vele? 
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Mi, a huszonegyedik század elején élő keresztények milyen kö-
zösségben, kapcsolatban vagyunk Istennel? Ma is sokan vannak, 
akiknél az Istennel való személyes kapcsolat meggyengült - ahogy 
Pál írta: „Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagad-
ják annak erejét (2Tim 3:5).”
Történetünk intő példai bemutatják az Istentől való eltávolodás 
veszélyét és fájó következményeit.

Fridrich Nitsche, a 19. százdban Isten halálát hirdetette: „Isten halott!” Ma 
ezt így nem mondják ki az emberek, de úgy viszonyulnak hozzá, mintha 
halott lenne, aki a múlt, és nem a jelenünk élő része.

Tovább haladva a történetben, felmerül a kérdés: Mikor szokták átven-
ni az örökséget a gyermekek? Az apa halála után. Azonban a fiú kérése: 
„Atyám, add ki a vagyonból a rám eső részt!” - azt sugallja, mintha a 
családi vagyon pénztárosaként kezelné atyját a fiú. 

Őszinte szívvel gondolkodjunk el: Mi nem ezt tesszük oly sokszor 
az Úrral? Isten, teremtsd meg életem sikerének anyagi feltételeit 
- a többit bízd rám! Fontos az adomány Istentől. Ma is imáinkban 
szinte mindig csak kérünk: Uram, add meg ezt, add meg azt! Ha 
megadja, nem felejtjük-e el hálásan megköszönni? Nékünk kell az 
adomány, de kell-e az Adományozó?

A kisebbik fiú már nem tartott igényt apja támogatására, tanácsaira, tapasz-
talatára. Úgy vélte, Ő jobb utat talál, a maga elképzeléseinek megfelelő, 
modernebb életet. De az Ige ezt mondja: „ Van olyan út, mely helyesnek 
látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út (Péld 14:12).” 

Sokszor mi akarjuk kijelölni az Atyának, mikor és hogyan segít-
sen, úgy ahogy az a mi elképzeléseinkhez igazodik. Ez azonban 
nem Isten útja, hanem a miénk.

Az Atya nem vitázik: „És az megosztá közöttük a vagyont.” Nem szól, 
nem hoz fel ellenérveket. Szíve majd’ összetörik fájdalmában, amiért fia el 
akar szakadni tőle, mégsem kényszeríti, hanem megadja neki, amit kér.
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Gyengeség ez az apa részéről? Vagy szeretet? Nem könnyű a válasz. Hamar 
kimondjuk a kritikus véleményünket. De az Ó-testemantumi időkben volt 
rá példa, amikor Isten nem vitatkozott népével, hanem megadta nekik amit 
kértek. A nép királyt kívánt, hogy az vezesse őket, amint az a környező 
pogány népeknél szokás volt, és Isten átlátta a helyzetet. Amikor Sámuel 
próféta imájában fájdalmában Isten elé tárta  a nép kérését, ezt olvassuk: 
„És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, amit 
mondanak néked, mert nem téged útáltak meg, hanem engem útáltak 
meg, hogy ne uralkodjam felettük (1Sám 8:7).” Isten engedett és megadta 
kérésüket, mert szerette népét, úgy, amilyenek voltak, mert az Ő népe volt.

A példázatbeli apa is szerette a tőle eltávozni készülő fiát. Ez azt jelenti, 
hogy kész volt megadni neki a szabadságot. A szeretetet nem lehet megpa-
rancsolni, kikényszeríteni. Létezik az a pont, ahol már nincs értelme a kér-
lelésnek, parancsolgatásnak. Az apa nem akarja, hogy fia az ő szeretetét 
elfelejtse. Azt akarja, hogy ez a szeretet legyen az „utolsó emlék” a védel-
met nyújtó atyai házról, az otthonról, ahol mindig biztonságban élhetett, a 
szülői közelség  menedékhelyén, mint egy oázis a pusztaságban.

Apja nem kérlel, nem fenyeget. Ő enged. Nem mondja keserű kemény-
séggel: „Meglátod, hogyan boldogulsz majd egyedül! Hát, eredj! Rám ne 
számíts, és felejts el! Megkaptad, amit akartál, ide többet nem teheted be 
a lábad. Nem vagy a fiam többé!”

Nem hihetetlen, hogy Isten megadja a lehetőséget az embernek, 
hogy Ő nélküle folytassa az életét? Ő biztosítja számunkra, hogy 
szabadon dönthetünk. Valójában ez azért látszólagos, hiszen a 
háttérben „szemmel tartja” minden gyermekét. És az utolsó pil-
lanatban megmentő szeretettel lehajol hozzánk és a kétségbeesett, 
megtört ember életében közbelép! Milyen hosszútűrő a szeretet!

Szülei  azt szeretnék, hogy ez a meleg szívű atya-kép és az otthon emléke, 
- amit magával vihet a fiú  útravalóul-, ezek jusssanak eszébe, ha majd baj-
ba kerül, ha szükséget szenved. Ez a szeretet legyen az a vonzerő, amely 
vágyat ébreszthet a visszatérésre. 
Bárcsak gyülekezeteink is ilyen vonzerővel bírnának az eltávolodott hí-
vők számára!
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Gyökössy Endre egyik könyvében leír egy családi jelenetet, egy 
férj és feleség között, amikor a férj bejelenti, hogy elköltözik 
otthonról egy nálánál húsz évvel fiatalabb nőhöz. A felesége ezt 
mondja neki: „Tulajdonképpen megértelek. Amíg négy gyereket 
szültem neked elformátlanodtam, megőszültem, megöregedtem. 
Megunhattál ennyi év után. Ha ideadod a szekrény tetejéről a 
nagy koffert, bepakolom a holmidat. De ne feledd, szívünk, aj-
tónk mindig nyitva marad előtted, a gyermekeid csak jót hallanak 
majd rólad, és én imádkozom érted. - Azt hiszi, el tudtam menni? - 
mondta el a férfi a papjának, aki valamikor megeskette őket. Úgy 
éreztem magam, mint a tékozló fiú, aki hazament, mielőtt még el-
ment volna. Ha jelenetet csinál, biztosan elmegyek.”

A mi történetünk így folytatódik: „Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú 
összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék... (13. vers)” A fiú még 
otthon készülődött, de lélekben már úton volt, tervezte ígéretesnek tűnő 
jövőjét.  
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Hány keresztény ember, gyülekezetek tagjai gondolkodnak így? 
Még járnak templomba, de egyre ritkábban. Még ott vannak néha 
testben, de lelkükben egyre halkabb visszhangra talál Isten el-
hangzó Igéje, a közösség védő szeretete. 
Hány fiatal gondolkozik úgy, mint ez a fiatalabb fiú: csak körül 
szeretnék nézni a világban. Tudok magamra vigyázni! És lélek-
ben, gondolataikban már egyre messzebb járnak. Aztán jön egy 
nap, amikor már nem is jönnek... egyre jobban eltávolodnak az 
Úr közelségéből. Helyük üres marad. 
Másképpen akartak élni, boldogulni, és ezért más, bizonytalan 
utat, a maguk országútját választják, melyről nem tudhatják, hová 
is vezet.

A fiú messze vidékre költözött, ahol talán nem ismerték őt. Oda, ahova 
már nem kísérhette el apja vigyázó tekintete. A történet szerint ott pedig 
„eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.” Nem abban volt a hiba, 
hogy nem kapott elég pénzt. A baj ott volt, hogy  elherdálta mindazt a 
vagyont, amit kapott. Voltak barátai, amíg pénze volt, de mind otthagyták, 
mikor már semmilye sem volt. 
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Nem Isten felelős hibás döntéseinkért, és azok következményeiért, 
hogy Isten nélkül rosszul gazdálkodunk a kapott javainkkal. Az 
ember ilyenkor felteszi a kérdést: „Hol van az Isten, ha van, és 
miért nem segít?”

A fiú kezdett szükséget látni. A tehetetlenség, a kicsinység érzése lett úrrá 
rajta.  Rossz helyzetét tetézte még az is, hogy éhség támadt azon a vidé-
ken. Munkát keresett, de csak disznópásztornak fogadtál fel a pogányok 
között. El tudjuk képzelni, hogy zsidó létére hogyan érezte magát, hogy 
ezt a munkát kellet végeznie? Pogányok közé volt kénytelen elmenni, és 
a zsidók által útált disznókat kellett gondoznia. Éhségében vágyott arra, 
hogy akár a disznóknak szánt eledelből ehessen, de abból sem kapott. 
Mennyire lealacsonyultak igényei! Hol volt már az első álomtól, amit még 
az atyai háznál ábrándozott szép, önálló jövőjéről! Ez lett az álomból - 
most nyomorognia kellett. 
Jézus szinte véget nem érő fokozással hangsúlyozza ennek a történetnek a 
jelentőségét. A fiúnak át kellett élni ezt a próbát, a teljes elhagyatottságot, 
magányt, kilátástalanságot, megaláztatást és nélkülözést. Élete teljesen 
zsákutcába jutott. Nincs tovább!
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Ide juthat az öntelt, okoskodó, büszke ember, aki Istentől tuda-
tosan elszakadva, a saját erejében és bölcsességében bízva úgy 
dönt, hogy a maga útján akar járni, és úgy hiszi, képes a döntései  
szerint boldogulni.

A fiú pedig elért arra a pontra, amikor magába fordulva mélyen 
elgondolkodott saját helyzetén. Ez a megtérés első lépése, úgy is mondjuk, 
az ember „észhez tér”. 

Amikor megérti, hogy nem másban kell keresnie a hibát, és helyzetének 
okát. Amikor nem Istent okolja - hanem csak is önmagát. Amikor az em-
ber értelme megvilágosodik, akkor válik alkalmassá arra, hogy befelé for-
duljon és reálisan lássa önmaga helyzetét. Hogyan történhet meg ez? Ki 
világított a reményvesztett fiú lelkének mélyére, hogy ki tudja mondani: 
„Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen ha-
lok meg! Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz és ezt mondom neki: Atyám, 
vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a 
te fiadnak hívattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy 
(17-19. vers).”
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Isten megengedi, hogy az ember az önfejű, magabiztos döntései 
választotta úton olyan mélypontra jusson, ahonnan úgy érzi, nem 
tud újból felkapaszkodni. 

Isten megengedi a tűzpróbákat sorsunk alakulásában. Egyszer 
egy ötvös azt mondta nekem, hogy a fém formálásánál van egy 
pont, amikor a fém nem enged, inkább szakad, törik. Ekkor a 
tűzben felizzítják, így a fém belső szerkezete átrendeződik, szinte 
megadja magát és ezt követően tovább formálhatóvá válik. 

Isten ezt a tűzpróbát megengedi a keresztény ember életében is. E 
próbatételben enged a szív, a kemény akarat, az „én” büszkesége - és 
képes lesz arra, hogy kimondja a zsoltáríróval: „Rendelkezzél meg-
tartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te (Zsolt 71:3).”  
Vagy a damaskusi úton járó Saullal együtt: „remegve és ámulva 
monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? (Ap Csel 9:6)”

Jézus e példázatában nem szól részletesen a Szentlélek Isten munkájáról, aki 
csendben és nem látványosan, de átformáló erővel munkálkodik az emberi 
szívben. Az adott pillanatban pedig cselekszik, megvilágosítja az emberi ér-
telmet. „És amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekin-
tetében (Ján 16:8).” (A görög szöveg szerint a „megfeddi” szó további 
jelentése: meggyőzi, napvilágra hozza.)

A Szentlélek volt az, aki az adott pillanatban már jelen volt a kétségek 
közé került fiú életében, és ő volt az, aki meggyőzte bűnösségéről, napvi-
lágra hozta elhibázott döntését - hogy elszakadt otthonától -, és megmu-
tatta számára, hogy jelen helyzetét önfejű magatartásának és döntéseinek 
köszönheti. 

Ekkor „ az elveszett” fiú megtaláltatott - már itt megtörtént ez a csodálatos 
fordulat. Az őszinte, mélyen átérzett bűnbánat a legbiztosabb jele annak, 
hogy az Atyához fűződő viszonyában valami alapvetően megváltozott. A 
fiú ebben a nyomorúságos helyzetében rájött, hogy „elveszett” („...én pe-
dig éhen halok meg...”). Visszaidézi az otthont, amely a biztonságot jelen-
tette számára, és szeme előtt látja apja bánatos, mégis jóságos tekintetét, aki 
a búcsú utolsó pillanatáig szerette, és tudja, érzi, hogy még mindig szereti őt. 
Szíve megnyílik és a Szenlélek  rávezeti gondolatait a visszavezető útra. 
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A fiúban megszületik a vágy és a döntés, hogy haza induljon, mert meg-
érzi az atyai szeretet vonzó erejét, aki biztosan meghallja fia kiáltását még 
a mélységből is.

Saulus történeténél is végbemegy ez a változás, a fordulat, mely önvallo-
másában teljesedik ki: „De amelyek nékem egykor nyereségek valának, 
azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek 
mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért 
mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust meg-
nyerjem... (Fil 3:7-8).” Ez volt az igazi „pálfordulat”.

Minden hívő ember átéli életében azt a „pálfordulatot”, amikor 
életének válságos helyzetében az Úr megmentő keze „utána nyúl”. 
Ekkor a bűnös, eltévelyedett ember „magába szállva” felismeri, 
hogy elveszett, de a Szentlélek tanácsára képes megragadni Isten 
kinyújtott kezét, és dönteni: visszatérni Krisztushoz! 
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„És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá 
őt az atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és 
megcsókolgatá őt... (20. vers)” A hazatérés megindító képe. Álljunk meg 
egy pillanatra, és szemünket becsukva képzeljük magunk elé a jelenet 
mozzanatait. Mennyi minden történik ebben a rövid mondatban! 

Milyen megrendítően szépen érzékelteti Jézus e történet által a 
Mindenható Atya szeretetét az elveszetett ember iránt! Nem tud 
elfelejteni senkit, hisz Ő teremtett, ő adott nékünk életet. És mind-
annyiunk sorsát ő kíséri, mégha eltávolodunk is Tőle. Ő várva 
várja azt a pillanatot, amikor megszólít a Szentlélek által, hogy 
újra közbeléphessen  életünkben. Nem ok nélkül fogalmazott így 
Izraelnek: „Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké-
való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én 
irgalmasságomat (Jer 31:3).”

Az Atya vár ránk
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A példázatbeli apa minden nap várta haza a fiát. Amikor pedig egy nap 
feltűnt, még messze volt, mégis mozgásából felismerte: ez az én fiam! 
Tudtam, hogy egyszer hazajön! Soha nem adtam fel a reményt! - És sza-
ladt elébe kitárt karral, hogy mielőbb magához ölelhesse őt. 

Jézus ezzel is kifejezett egy fontos részletet. A keleti ember méltóságán 
alulinak tartotta, hogy fusson fia elé. Ő mégis így ábrázolja ezt az apát, 
bemutatva ezzel, hogy a Menny számára semmi sem méltóságon aluli, ha 
az ember megmentéséről és megtéréséről van szó! 

Jób is szenvedései közepette megértett valamit ebből a felfoghatatlan iste-
ni szeretetből, mert így kiáltott fel: „ Kicsoda az ember, hogy őt ily nagyra 
becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod reá? (Jób 7:17)”

A hazatérő fiú elkezdte mondani, amit szíve bűnbánóan diktált: 

„Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy  
a te fiadnak hívattassam! (21. vers)” - próbálja végig mondani mindazt, 
amit ott, a disznók ólja mellett, munka közben megfogalmazott.
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Apja azonban szinte beléfojtja a szót, és máris inti a szolgákat:

„Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá és húzzatok gyűrűt kezére, 
és sarut a lábaira! És előhozván a hízlalt tulkot, vágjátok le, és együnk, és 
vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett és megta-
láltatott (22-24. vers).”

Ezzel a visszatalálás, és a visszafogadás története beteljesül.

A „felöltöztetés” Isten irgalmas, megbocsátó elfogadását jelenti. 
Az őstörténetben Isten felöltöztette Ádámot és Évát, kicserélve a 
szánalmas emberi próbálkozással magukra aggatott faleveleket, 
amivel próbálták takargatni testüket. Zakariás könyvében pedig 
Jósua főpapról olvashatunk, aki Isten népét képviselve szennyes 
ruhában  ott áll az Úr angyala előtt, mellette Sátán, aki vádolja őt. 
Az Úr angyala ezt az utasítást adja: „Vegyétek le róla a szennyes 
ruhákat! És monda néki: lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, 
és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged! (Zak 3:4)”
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Az apa nem tesz szemrehányást fiának, „nem mossa meg a fejét”, mond-
ván: Ugye, megmondtam neked...! A bűnánó fiút teljes értédű fiává fogad-
ja vissza. Ezt jelzi a ruha, a gyűrű és a saru. Mindegyik a méltóság, az el-
ismerés jegye volt. A hosszú köntös a kitüntetés, a pecsétgyűrű a hatalom, 
a saru pedig a fiúság szimbóluma. 

Miért bánt így fiával az atyja? Erre csak egy magyarázat van: mert ő a fia, 
akit szeret, és „a szeretet nem rója fel a gonoszt (1Kor 13:5).”

A visszatérés pedig a megtérést igazolja. Visszafordulást és hazafelé indu-
lást a helyes úton, majd visszaérkezést, az atya és az otthon megtalálását. 
Igy összegzi mindazt, ami fiával történt: „Mert az én fiam meghalt, és 
feltámadott; elveszett és megtaláltatott. (24. vers)”

Ki találta meg a fiút? A Szentlélek Isten ment elébe, hogy szívét tanácsolja, 
elméjét megvilágítsa és elsegítse ahhoz, hogy felismerje nyomorúságos és 
elveszett állapotát. Majd Ő indította és vezette kézen fogva vissza az atyai 
házhoz.
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A fiú nem szentként tért meg atyjához! Még körülötte lengett a disznóól 
kellemetlen szaga, de mindezt nem szégyelte, mert a hazavágyódás bol-
dog felismerésében vállalta önmagát, úgy ahogy van, és így volt kész alá-
zattal apja elé járulni. Élete új irányt vett, szívét és tetteit már egy új akarat 
hatotta át.

Az apa nem hagyta figyelmen kívül fia régi tévedését, majd tékozló életét, 
és elkövetett bűneit, mert éppen ezt látva mondta: „elveszett és meghalt”. 
Ez tény volt. De az örömteli valóság is megtörtént, hogy „megtaláltatott és 
életre kelt”. Nem azt mondta, hogy hazajött, hanem, hogy megtaláltatott! 
Mennyi élettapasztalat és micsoda életút van ebben a gondolatban!

Világos tanítást és kielégítő választ kaptak Jézustól a farizeusok 
és írástudók ahhoz, hogy valóságában megismerjék, kicsoda a mi 
Istenünk, aki elküldte Fiát, hogy megkeresse az elveszett gyerme-
keit. 

Isten megengedi, hogy gyermekei olyan körülmények közé kerül-
jenek, amelyben eljutnak egy pontra, amikor magukba roskadva 
összeomolhatnak az élet próbái és terhei alatt. Mégis Isten nem 
könnyen hagyja sorsára az elsodródott embert, és végül nem 
hagyja elveszni, hanem kész megmenteni. 

Milyen sokan eltávolódnak Isten közelségétől és elmerülnek az 
élet hullámaiban! Őket mind keresi és figyeli Isten. Utánuk nyújta 
segítő karját, elébe megy az eltévedteknek, és közbelép életükbe, 
hogy lehetőséget nyújtson a visszafordulásra. Kopogtat a meg-
üresedett szívek ajtaján. Szomorú, hogy milyen sokan bezárják az 
ajtót Jézus előtt, és visszautasítják hívását! Istennek fáj az ember 
közönye, mégsem erőszakolja magát az emberre.

János apostol pontosan összegezte a zsidóság állásfoglalását, 
magatartását Jézussal, az emberré lett Istenfiával szemben: „Az 
övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be Őt. (Ján 1:11)”

A harmadik példázat is örömlakomával zárul: „Kezdének azért vigadni. 
(23. vers)” Jézus az utolsó vacsorán is erről szólt: „Mostantól fogva nem 
iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig, amikor újan 
iszom azt veletek az én Atyámnak országában (Mt 26:29).”
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Akkor majd a megtaláltak és megváltottak az Istenséggel és az egész 
Mennyel együtt örülnek hazaérkezésüknek. A föld történelmének fájdal-
mas, szenvedésekkel teli korszaka lezárul. Újra otthon leszünk az atyai 
háznál. 

Augustinus (Szent Ágoston) megindító szavakkal fogalmazza meg 
e hazaérkezést:

„Az isteni harmónia mindent áthat. Isten és a Fiú előtt minden 
leborul, és hálásan elismerik:

KEGYELEMBŐL HAZAJÖTTÜNK!”
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„Azért, aki hiszi hogy áll, 
meglássa, hogy el ne essék”

A tékozló fiú történetének itt még nincs vége. Nem felhőtlen az atya és a 
megtért fiú egymásra találásának öröme. Jézus folytatja a történetet: az 
idősebb fiú is hazatér. 

„Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala: és amikor hazajövén közelgetett 
a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül, 
megtudakozá, mi dolog az? Az pedig monda néki: A te öcséd jött meg; és 
atyád levágatá a hízott tulkot, mivelhogy egészségben nyerte őt vissza. 
Erre ő megharaguvék és nem akara bemenni. 
Az ő atyja annakokáért kimenvén, kérlelé őt. Ő pedig felelvén monda aty-
jának: Imé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsola-
todat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én 
barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal 
emésztette fel a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot.
Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor énvelem vagy, és mindenem 
a tiéd! Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és 
feltámadott; elveszett és megtaláltatott (25-32. vers).”

A történet eddigi tanulságaiban Isten szeretetét láthattuk, mellyel az el-
veszett emberekért fáradozik. A példázatnak ebben a befejező momen-
tumában a farizeusok és írástudó zsidók jellemét fedezhetjük fel, akik 
mind zúgolódtak és bosszankodtak Jézus könyörületes magatartása miatt, 
amellyel lehajolt és kapcsolatot keresett a bűnös emberekkel.
Ezért nem szabad elsiklanunk a történetben az idősebb fiú magatartása 
mellett, amellyel Jézus nagyon tudatosan tükröt tart a farizeusok elé.

Nézzük meg közelebbről az idősebb fiú életét és helyezetét. Ő egy enge-
delmes, szüleit tisztelő fiú, aki nem ment el az atyai háztól, hanem mind-
végig szorgalmasan dolgozott.  Erre mondanánk mai kifejezéssel, hogy ő 
a „jó fiú”, a „lelki gyermek”, a család büszkesége, az atya támasza. Ő az 
elsőszülött, mégsem igényelte a reá eső vagyonrészt, de majd ő lép atyja 
örökségébe és ő lesz a családfő, a példakép mindenki számára. Ez a kép 
alakult ki felszínesen bennünk az idősebb fiút tekintve.
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És amikor a fiatalabb testvér hazaérkezik, számára is elérkezik életében 
a megmérettetés, egy próbatétel, amely felbolygatja eddigi életét. Öccse 
visszatérése felháborodással tölti el, a fogadtatást megbotránkozással ve-
szi tudomásul és teljesen elzárkózik attól, hogy részt vegyen a család és 
főleg atyja örömében. 

Ezt látva az apa őérte is „elébe megy” és kérleli őt. A fiú azonban tiszte-
letlen szemrehányást tesz atyjának, felróva néki, hogy nem tartja igazsá-
gosnak és jogosnak, hogy atyja ezt a züllött fiút, akit ő már nem is tekint 
testvérének, visszafogadta. Talán még attól is félt, hogy a megmaradt va-
gyont újból el kell osztani kettőjük között. 

Az idősebb ugyan nem esett a tékozlás, a tivornyázás bűnébe, sőt, szor-
galmas és törvénytisztelő életet élt. Mégis lelkéből hiányzott az „agapé” 
szeretet, a feltétel nélkül elfogadó szeretet. Ő volt az, aki még atyját sem 
ismerte igazán, mert fel sem fogta, milyen az atya érzelme és ragaszkodá-
sa fia(i) iránt. 

Jézus arról nem beszél, hogy igazságos-e, vagy jogos- e az atya 
döntése. Jézus a SZERETETRŐL beszél.

Pál apostol a szeretet himnuszában az igazi krisztusi jellemet mu-
tatja be - ha szeretet nincs bennem, minden más erény, tálemtum 
értékét veszti. Sőt maga az ember is értéktelenné, „semmivé” vá-
lik (vö. 1Kor 13:13.) 

János apostol így fogalmaz levelében: „Ha azt mondja valaki, 
hogy: szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazúg az.... 
Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet 
(1Jn 4:20. 8.).”

Az idősebb fiú tehát lelkében vallott kárt, annak állapota félelmetes volt. 
Szívét a szeretet helyett a neheztelés, a harag, a keserűség, a szemrehá-
nyás, a békétlenség és bosszúállás árnyéka uralta. Emiatt nem volt ké-
pes könyörületes szemmel látni és szívében szeretetet táplálni. Mindezek 
miatt pedig végképp nem tudott örülni - pedig az öröm a szeretet egyik 
csodálatos megnyilvánulása (vö. Gal 5:20).
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Mit tett az idősebb fiú? Megelégedett önmagával, úgy gondolta az igazság 
őnála van és a történtek is őt igazolják. Önigazultsága odáig vitte, hogy 
elégedetlenséget táplált még atyjával szemben is. 

Egész lényét eluralta a keserűség, amely a eddig elfojtott indulatokkal 
együtt törtek felszínre. Szavaiból kitűnik, hogy ő is szeretett volna mindig 
a barátaival vigadni, de nem így történt. Lehet, hogy ő kész lett volna 
elmenni otthonról, és vágyott a szabadságra. Sőt, talán még irigységet is 
érzett testvére iránt. 

Az ő élete nem járta be azt az utat, hogy felismerje az otthon „szabadsá-
gának” oltalmát, megtalálja a belső békességet, az igazi lelki értékeket 
és átélje a hazatalálás áldott  örömét. 

Az idősebb testvér a törvényeket megtartó, „jó” és igaz embernek tartotta 
magát, és dicsekedett is ezzel. Ugyanakkor nem ismerte el öccsét még a 
testvérének sem, elítélve és elutasítva őt.

Az atya hiába kérleli az idősebb fiút, hogy menjen be vele és örüljön 
együtt a ház népével a visszatért testvérének. Ő végérvényesen elutasítja 
ezt. Amint a fiatalabb testvér életében láthattuk a Szentlélek intésének és 
sugallatának áldott eredményét, itt egy önmagát félreismerő embert lá-
tunk. Ő nem is tudta felmérni, hogy ő a „nyomorult, vak, szegény és me-
zítelen”. Őreá igaz a bírálat: „az a neved, hogy élsz, s közben halott vagy 
(Jel 3:1).”

Hiába mondta néki az atyja: „fiam, te mindig velem vagy...”, csak ő nem 
volt már apjával, mert lelkében elidegenedett tőle.

A történet záró képében az idősebb fiú kimaradt az agapé vacsoráról, ki-
zárva magát a közösség örömünnepéből, az atya és fiúk egymásra találá-
sának boldog tapasztalatából. - Ő volt az igazán elveszett fiú!
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Maradjunk még itt, az idősebb fiú szindrómájánál és olvassuk el John C. 
Maxwell kaliforniai lelkész fejtegetését:
„Az idősebb testvér hozzállása három lehetséges eredményhez vezet, 
amelyek egyike sem pozitív:

Először is magunkénak vélhetjük a fiú rangját és előjogait, miközben 
elutasítjuk testvéri kötelezettségeit. Az idősebbik fiú külsőleg tisztes-
séges, lelkiismeretes, serény és kötelességtudó volt, de nézzük csak 
meg a hozzállását! Vegyük észre azt is, hogy az öccsével való rossz 
kapcsolata megterhelte az apjához fűződő viszonyát is (Lk 15:28).
Másodszor, lehetséges, hogy hűségesen szolgáljuk az Atyát, mégsem 
vállalunk közösséget vele. A megfelelő kapcsolat többnyire hasonló 
érdeklődést és értékredendet alakít ki. Az idősebb fiú mégsem értette, 
miért örvendezik az apja az öccs hazatérése fölött.
Harmadszor, lehetséges, hogy örököljük Atyánk minden vagyonát, 
mégis kevesebb örömmel és szabadsággal bírunk, mint a nincstelen. A 
szolgák boldogabbak az idősebb fiúnál. Esznek, nevetnek és táncolnak, 
miközben ő kívül állva követeli jogait.

A rossz hozzáállás tartja távol az idősebb fiút apja szíve vágyától, a testvé-
ri szeretettől és a szolgák örömétől.
Életünben a rossz hozzáállás elzárja tőlünk Isten áldásait, s emiatt nem 
bontakoztathatjuk ki azt, amit Isten belénk helyezett.” 1

Ellen White is az idősebb fiú messzemenő következményekkel járó jelle-
mére mutat:
„Isten gyermekének mondod magad. Hogy ez az állításod igaz legyen a 
‚te testvéred’ az, aki ‚meghalt és feltámadott; elveszett és megtaláltatott’. 
A legszorosabb kötelékkel fonódik hozzád, mert Isten elismeri őt fiának. 
Ha nem vállalsz közösséget vele, akkor csak béres vagy a háziak között, 
nem pedig gyermek Isten családjában. Az öröm akkor sem szűnik meg, ha 
te nem mész üdvözölni elveszett testvéredet. A hazatérőnek meglesz a he-
lye az Atya mellett és az Atya szolgálatában. Akinek sok bűnét bocsátotta 
meg Isten, az nagyon szeret. Te pedig kint maradsz a sötétben. Mert‚aki 
nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.(1Ján 4:8)’ ” 2 

   1  John C. Maxwell: A nyerő hozzáállás, Network TwentyOne, 1996. 55-56. o.
   2  Ellen G. White: Krisztus példázatai, 1943. 141. o.
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Az Úr ezt a példázatot minden idők keresztényeinek szólva mond-
ta el. 

Isten hosszútűrő, megmentő szeretete várja mindazokat, akik 
messze sodródtak az „atyai háztól”, Istentől és az ő gyülekezeté-
nek családjától. 

Várja azokat is, akik „kikérték jussukat” és a világban tékozolták 
el Isten adta képességüket, erejüket, lehetőségeiket, javaikat, vagy 
akár egészségüket.

Várja vissza azokat, akik megbotránkoztak, vagy meggyengültek,  
vélt, vagy valós sérelmek, vagy önmaguk igazságának kudarcai 
miatt - és még nem képesek arra, hogy lelkük mélyén, teljes szí-
vükben visszatérjenek az otthon békességébe, hogy ott megtalál-
ják az elvesztett harmóniát. 

Az idősebb fiú tapasztalatából okulva:

„Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék
(1Kor 10:12).”

Ne legyünk büszkék önmagunkra azok sem, akik még állhatato-
san küzdünk Isten családjában. Nem biztos, hogy hitelvi kérdések 
miatt fog talán bárki is meginogni. Sátánnak ezer ötlete, eszkö-
ze van, hogy kiismerje az ember gyenge pontját, és megtalálja 
az útat, hogy szívét hatalmába ragadja. Isten megengedi, hogy 
agapé-szeretetünk megpróbáltassék.

Jézusnak több baja volt a „hithű” farizeusokkal, írástudókkal, 
mint a bűnbánó Magdolnákkal, a hozzá forduló bűnösökkel.  
„Mert mondom  néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írás-
tudók és a farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be 
a mennyeknek országába (Mt 5:20).”

Rendkívüli üzenet ez mindannyiunk számára! 
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Néhány biblia történetben érdemes felfigyelni a két testvér ellentét-pár 
megjelenésére a Szentírásban.

Kain és Ábel életében Kain, az idősebb testvér megneheztel öccsére, 
Ábelre, amelyből harag, majd gyűlölet támad szívében - és ez gyilkosság-
hoz vezet. „Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, 
hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna benne 
(1Ján 3:15).”

Izmael és Izsák történetében Izmael, Ábrahám idősebb fia és leszármazot-
taik kibékíthetetlenül szemben állnak egymással - még napjainkban is. Az 
Úr angyala előre megmondta: „(Izmael) pedig vad természetű ember lesz: 
az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene; és minden ő atyjafiá-
nak ellenébe üti fel sátorát (1Mózes 16:1-16, 1Móz 21:1-3).” 
A Korán szerint az arabok Izmaelben látják ősatyjukat.

Ézsau és Jákób testvéri kapcsolatában (1Móz 25:20 -27. fejezetig) az idő-
sebb fiú, Ézsau, az elsőszülött meggyűlöli testvérét, akinek menekülnie 
kell. Konfliktusuk még évtizedek múlva is kiújul.

József és testvérei ( 1Móz 37. fejezet) történetében, Jákób fiai közül az 
idősebbek megharagudtak öccsükre és alkalmas időben meg akarták ölni 
őt, de az isteni gondviselés más utat és szolgálatot tartogatott Jószef szá-
mára. 

Mindezek a testvéri konfliktusok és tragédiák az ember szívében gyökeret 
verő indulatok és érzelmek harcát mutatják be. Sátán gonosz kísértéseinek 
és uralmának, illetve a szeretet győzelmének szembenállása, mely  az em-
beri cselekedetek mozgatórugói, és tetteinek formálói.

Az Újszövetségben Jézus egy másik példázatában is felbukkan két testvér 
(Mt 21: 28-32). Az egyik ígéretet tesz, hogy dolgozni fog apja szőlőjében, 
de végül mégsem megy el. A másik nem ígéri meg, azonban elmegy és 
elvégzi a munkát. 

Testvéri kapcsolatok a Bibliában
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Az evangéliumokban „két osztály” ellentétének képe jelenik meg vissza-
térően: a bűnösök, vámszedők csoportja - szemben velük pedig az őket 
lenéző, elítélő és elutasító farizeusok és írástudók tábora. Jézus nem hall-
gatja el véleményét és meghökkentően közli velük: „Bizony mondom nék-
tek: a vámszedők és parázna nők megelőznek titeket az Isten országában... 
(Mt 21:31).” Milyen súlyos és elgondolkodtató kijelentés ez!

Vajon ez a kettősség nincs-e jelen a kereszténységen belül is? De 
igen. A magukat igaznak, jónak, majdnem tökéletesnek tartó, ön-
igazult csoport megtalálható éppúgy, mint a magukat erőtlennek, 
gyarlónak, kallódónak, s majd’ elveszettnek tartók sokasága, akik  
őszinte szívvel igénylik Isten irgalmasságát. 

Őket szimbolizálja a farizeus és a vámszedő  imája a templomban, 
mely jellemző képet ad mindkettőjük indítékáról, gondolkodásá-
ról és magatartásáról (Lk 18:9-14).



   Kedves Olvasó!

Ez a példázat-sorozat, melyről most együtt gondolkodtunk, az elveszett 
emberi szívek megtalálásának öröméről szólt. 

Tanítson mindannyiunkat arra, hogy életünk minden helyzetében alázatos 
szívvel álljunk Isten elé! Mindig igényeljük azt a kontrollt, amellyel az 
Úr a személyes kapcsolatunk által vezet minket, hogy el ne sodródjunk 
bármely irányba. És bizonyosak lehetünk abban, hogy az Úr Lelke által 
vezetni fog, ahogyan Ésaiás próféta mondja:

„És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járja-
tok, ha jobbra és ha balra elhajoltok.” 

       (Ésa 30:21)

Ezért így imádkozhatunk naponta Dáviddal együtt:

„Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet!

Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!

És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja?

És vezérelj engem az örökkévalóság útján!”

                     (Zsolt 139: 23-24)
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