Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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A legdrágább ruha

Az Atya öröme

A

E

tékozló fiú példabeszéde rengeteg
művészt megihletett.
Egyesek a bűnös állapotot, a disznókra vigyázó fiút ábrázolták, mások a
hazatalálás pillanatát, a visszafogadás
örömét jelenítették meg. Ez utóbbiak
közé tartozik Rembrandt munkásságának egyik legjelentősebb műve, A tékozló fiú hazatérése címet viselő
festmény. Rembrandt egy másik alkotásán, egy rézkarcon is megörökítette a
hazatalálás jelenetét, ezen egy kissé
másként. A két főalak itt az apa és a
lába elé boruló fiú. A háttérben az atyai
ház, az otthon, ahonnan elindult és
ahová visszatért a fiú. Egy szolga éppen
kinyitja az ablakot, egy másik pedig az
ajtón át hozza az új cipőt és az új ruhát.
Érdemes elgondolkoznunk a két mellékszereplőn, cselekedetükön.
Egy szolga kinyitja a ház ablakát. Azt
az ablakot, amelyet talán évekkel korábban az apa parancsára csuktak be, amikor fia elhagyta a házat és családját.
Azóta sötétség borult a házra. Az apát
megdöbbentette fiának távozása, hűtlensége és hálátlansága. Bántotta a
dolog, mert mindent megtett, hogy fia
otthon érezze magát az atyai házban,
érezze e ház biztonságát és mindazok
szeretetét, akik itt élnek. Az apa érzéseit
jól ismerjük. Amikor valakit elveszítünk, nem szívesen megyünk az utcára
és kerüljük az embereket. Visszahúzódunk a világtól, bezárkózunk otthonunkba, becsukjuk az ablakokat,
lehúzzuk a redőnyöket. Magunkba zárkózunk, gondolatainkba süllyedünk,
bánt a fény, mert az örömteli régi
időkre emlékeztet. Múlnak a szürke
hétköznapok, nincsenek ünnepek. E
házban nincs helye a vigasságnak, talán
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ezért nem engedte soha az apa, hogy a
másik fiú a barátaival mulasson. Az apa
állandóan otthon van, mert azt reméli,
hogy fia egyszer hazatér. Ő nem jár ki
a mezőre dolgozni, a munkát a másik
fiú végzi, aki becsülettel dolgozik az
örökség reményében. Az apa otthon
várja a fiát, mert neki otthon kell lennie
akkor, amikor a fiú hazatér. A találkozás
pillanatában a szolga kinyitja az ablakot,
beengedi a friss levegőt és a napfényt a
házba, hogy a világosság és öröm betöltse azt.
A másik szolga pedig az apa parancsára hozza az új ruhát, pontosabban a
„legdrágább ruhát” - miként Lukács
evangélista írja. Nem kell rá sokáig
várni, a ruha már jó ideje el van készítve, a fiú távozásától fogva arra vár,
hogy valaki magára öltse. E ruha nem
egyszerűen csak új, hanem ez a legdrágább. A fiúnak járó ruha. Az apa ajándéka a hazatérőnek, akit mindig is
fiának tekintett, akkor is, ha egy időre
megszakadt kapcsolatuk. A fiának tekintette, mert az ő szeretete nem szűnt
meg fia iránt.

zek az apró jelenetek, Rembrandt
művészi elgondolásai hűen tükrözik azt, amit Jézus el akart mondani
a tékozló fiú példázatával.
Az apa várja a fiát minden nap, ezért
pillantja meg már a távolból és siet elé
– ahogyan Jézus elmondja a történetet. Így vár engem az irgalmas Atya.
Istent bántja az ember bűne. Bántja,
ha hálátlanul elhagyom és megszakítom vele a szeretetkapcsolatot. Nem
esik depresszióba, de állandóan várja
a bűnös megtérését, hazatalálását,
visszatérését. Isten kész megbocsátani, leveszi rólam a bűnös élet rongyait és a kegyelem „legdrágább
ruháját” adja rám. Isten örül annak, ha
visszatalálok hozzá, elhagyom a bűnös
életet. Örül annak, ha újra az ő fiának,
gyermekének tartom magam.

Aki mindig vár

I

stenem, irgalmas Atyám! Öröm
számomra, hogy újra a közeledben
vagyok, visszafogadsz magadhoz és
ismét szeretettel ölelsz át engem.
Öröm számomra, hogy megbocsátod bűnömet. Szereteted soha nem
volt számomra kényszer, én mégis
megtagadtam azt, elhagytalak téged.
Most bűneimet megbánva térek vissza
hozzád, és elismerem, hogy irgalmas
Atyám vagy. Te mindig vártál engem
és bíztál abban, hogy nem felejtem el
jóságodat és szeretetedet. Érints meg
kezeddel, amelyből megbocsátás, irgalom, gyógyulás, tisztulás, megbékélés,
szeretet és öröm sugárzik. Érints meg
irgalmaddal! Érints meg szereteteddel!
Bocsáss meg nekem, Istenem!
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