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Kedves Testvérek! 

 Kedves Fiatalok!  

  Az evangéliumi gondolat csak szövegkörnyezetében érthető igazán, 

hiszen a tékozló fiú példabeszéde nem pusztán bukásról szól, de sokkal inkább a 

felemelkedésről, az újrakezdésről, a szeretet és irgalom életadó erejéről. 

  Mit is látunk szemeink előtt? Hogy el tudjuk képzelni Rembrandt: 

Tékozló fiú képét vetítem ki és hívom segítségül. A tékozló fiú egy fiatalember, 

aki kikéri jussát, s azt esztelenül, tékozlón felhasználva szegénységre jut. Ekkor 

mutatkozik meg igazán, hogy eddigi emberi kapcsolatai, barátságai semmit sem 

érnek. Nem tartalmaznak igazi szeretet és törődés a másikkal. Hiszen az éhínség 

idején senki sincs, aki kiálljon a bajbajutott mellett. Így először az emberi 

kapcsolatok hálójából zuhan ki a fiú.  

  Ezután következik a legnagyobb megaláztatás, ami egy zsidó fiatalt érhet: 

disznópásztornak kell állnia, vagyis zsidóként egy tisztátalan állatot kell 

gondoznia, amelyre megvetéssel néz a nemzete. Végső megsemmisülésként még 

ott áll ez a mondat: „Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, 

de még abból sem adtak neki.” A gazda még a tisztátalan sertést is többre 

becsüli, többre tartja, mint a fiút. A fiú biológiailag még él, de emberileg, 

társadalmilag már meghalt. 

  Ez a mélypont lesz számára a megtérés pillanata. „Felkelek, atyámhoz 

megyek.” A két ige tökéletességgel fejezi ki a megtérés és a megváltás utáni 

vágyat. Az első szó - „felkelek”, pontosabban: „felkelvén” - a görögben így szól 

„anasztasz”. Ugyanaz a kifejezés, amely Jézus feltámadását jelöli. A bűn, a 

tékozlás megsemmisültségéből való felkelés valóban belső, erkölcsi és emberi 

feltámadás is egyben. A pillanat, amikor az ember újból ember lehet, amikor az 

állatok vízszintes világából visszaemelkedik a szellemi lények függőleges 

világába. A fiú felkelése tehát szimbolikus kifejezés is egyben. Nem csak annyit 

jelent, hogy összeszedi bátorságát, feláll, és útnak indul, hanem kifejezi a belső 

felemelkedést, életének valódi feltámadása utáni vágyát is. 

Mindez csak azért lehetséges, mert az atyjához akar menni. Akárhová 

máshová akarna ebben a világban eljutni, a volt barátokhoz, az ismerősökhöz, a 

gazdához, képtelen lenne rá. 

 Az idősebb testvér ezért vonja felelősségre apját, s ezért nem tud 

megbocsátani az öccsének, mert visszafogadása így, matematikailag, jogilag, 

társadalmilag igazságtalan. Ám az Jézusi evangéliumi törvénye nem ilyen. Az új 

törvény a szeretet és irgalom törvénye.  

A tékozló fiú hazatérése családi dráma. Már Jézus elbeszélésében is az, de 

ahogy Rembrandt újrameséli a történetet, válik igazzá megfoghatóvá ez a 

megállapítás. A család olyan mikrovilág, amely nem is nagyon tartozik a közre. 

Az angolok szerint minden családnak van takargatnivalója. Egy személy, akiről 

nem illik beszélni, a „család fekete báránya”, akinek viselt dolgai ráülnek a 



család mindennapjaira. Akinek híre a család egészére vet rossz fényt. Akit ezért 

mintegy el kell rejteni a világ szeme elől. Legjobb, ha száműzzük őt a családból, 

még a család emlékezetéből is. Ő a tékozló fiú, aki magamagát rekesztette ki a 

család kötelékéből, hisz elkövette a főbűnt a család ellen. 

 

 
 

Jézus elbeszélésében a családdal való szembefordulás az apával vállalt 

konfliktus formájában ölt testet (beszédesen hiányzik az anya ebből a 

történetből, pedig azt nem lehet mondani, hogy Jézus példabeszédeiből általában 

hiányozna az asszony). Az apa képviseli a család folytonosságát, identitását, ő a 

család „arca” a világ szeme előtt. A fiú a család hagyományainak örököse. Ám a 

tékozló fiú nem vállalja föl a számára születése révén rendelt feladatot, elhagyja 

családját. Azt hiszi, egyedül is el tud boldogulni a világban.  

Ám a történet vége a hazatérés. S bár tisztában van elkövetett tettével, s a 

távozását követő életét terhelő bűnök súlyával is, mégis a hazatérés mellett dönt. 

Döntése, nyilvánvalóan az átéltek hatására, most helyesnek bizonyul. Ám a 

döntés következményei gyarló emberi ésszel — nemcsak számára, de a család 

többi tagja számára sem — könnyen feldolgozhatóak. Ahogy kiszakadásával az 

egész családra hoz bajt, most hazatérte is felbolydítja a család nyugalmát. 

Mindenkinek színt kell vallania.  



A dráma szereplői: az agg apa, a tékozló fiú és az otthon maradt idősebb 

testvér. Ők azok, akiknek szembesülniük kell a hazatérés „botrányával”. Lássuk, 

hogyan jellemzi őket a festő. 

A kép középpontjában (nem mértanilag, de a tekintetek, a fény és a színek 

által is kijelölten) az apa és a tékozló fiú együttese áll. Mintha összenőttek 

volna. Az apa kezével magához szorítja a fiát, a térdeplő fiú pedig odabújik 

mellkasához, szinte belefúrja magát a másik védőszárnyai alá.  

Míg az apa sovány, szakállas próféta arcát (melyet egyesek szerint 

önarcképéről mintázott a festő) teljes szélességében a néző elé tárja, a fiú 

arcából alig láthatunk valamit. Ezáltal szinte testetlenné, delejesen derengővé 

válik ez az egyéni arcvonásaitól megfosztott „fegyencfej”.  

A két egymás felé, egymásba hajló alak apa és fiú közösségét sugallja, 

annak a távolságnak a már-már tökéletes felszámolását, amely köztük a fiú 

lázadásával támadt. A „visszafogadás” gesztusa ez. 

A történetben szereplő harmadik családtag, az idősebb testvér tőlük jókora 

távolságban áll. Sudár alakja egyaránt ellenpontja görbült testű atyjáénak, vagy 

térdeplő testvérének. Ő is vörös köpenyt visel, és fejfedőt, mint az atyja, és 

eltérően öccsétől, nem teljes arccal fordul felénk, mint apja, de nem is fordul el 

tőlünk, mint fivére. A festő profilból mutatja, vagyis pontosan fele arcát láttatja 

velünk. Fontosak még egymásba font kezei, melyekkel botjára támaszkodik, de 

közben mintha tördelné ujjait, zavarodottságának vagy elégedetlenségének 

kifejezéseképp.  

Mindhárom férfiú mozdulatlan abban a pillanatban, amelyet a festő 

ábrázol. Kitartott pillanat ez, apa és fia egymásra találásának pillanata, melyet a 

harmadik fiú zavartan szemlél, mert úgy érzi, mintha cserbenhagyták volna. 

Amikor pedig a tékozló fiú történetének, mint családi drámának az 

értelmezése elér e ponthoz, már többről van szó, mint egy ismerős családi 

történet értelmezéséről. Kitárul a kép minden család és felé az Isten felé. 

Az Isten szeretete minden atyai és minden anyai szeretet teljessége. Az 

Isteni irgalom és szeretet igazságtalannak látszó ítélete. Ez a titok, irgalmasság 

évének titka, amelyre bennünk is hív a Szentatya. 

A nagy magyar költő, Pilinszky János írt egy négysoros verset, amely az 

Átváltozás címet viseli, amely Isten felénk irányuló magatartását félelmetesen 

kifejezi. A vers így szól: 

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.  

Csúf, de te gyönyörűnek találtál.  

Végig hallgattad mindig, amit mondtam.  

Halandóból így lettem halhatatlan.  

 Ez a költemény egy csodálatos emberi tapasztalatból, szerelem és 

szeretet, az áldozat és bukás tapasztalatából merít. Annak az érzését önti 

gazdagon szavakba, hogy ezeken igazán csak szeretettel, emelkedhet felül az 

ember. Ez a tékozló fiúi találkozásunk az Istennel zajlik igazán. Amen  

  



Szükségünk van egymásra. 

Szükségünk van virrasztókra,  

amikor alszunk –  

szükségünk van hívőkre 

amikor kételkedünk,  

és imádkozókra  

némaságunk idején.  

 

Szükségünk van útitársra  

reményben és félelemben.  

Azokra, akik, ha fáradtak  

sem adják fel,  

akikre támaszkodhatunk  

gondjainkkal, bajainkkal.  

 

Szükségünk van azokra,  

akikkel együtt Eléd állhatunk.  

Téged kérdezgethetünk és  

kérlelhetünk,  

akikkel hálát adhatunk  

és rendelkezésedre állhatunk.  

 

Szükségünk van másokra,  

mert ha őket szeretjük,  

szeretünk Téged –  

s mert velük találkozva az úton,  

Te erősítesz meg minket.  

 

 


