
Az apa feltétel nélküli szeretete és elfogadása 
 

Alkalom: apák napja 
Dátum: 2017. február 26. 

Ige: Lk 15,11-24 
Lk 15,20 És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe 
futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. 

 
Bev. Kedves Apukák, Kedves Gyerekek! És kedves Gyülekezet! Talán szokatlan ez a megszólítás, ahogy az 

előbb megszólítottalak benneteket. Ennek az az oka, hogy a mai családi vasárnapon, istentiszteleten az apu-
kák, az édesapák a főszereplők. 

Bevallom, egyszerre nagyon nehéz ma erről nekem beszélni, de ugyanakkor nagyon jó is erről beszélni, 
hiszen egyszerre vagyok apámnak gyereke, és gyermekeimnek az apja. Nehéz azért, mert vannak többen, 
akik nemrég vesztették el édesapjukat. Nehéz azért is, mert éppen, hogy 21 éve, hogy elvesztettem az édes-
apámat.  

Ugyanakkor nagyon szép mai istentiszteletünknek a témája, mert nagy öröm az számomra, hogy édesapa 
lehetek, hogy Isten megajándékozott gyermekekkel. Ahogy a 127. Zsoltár mondja: Bizony, az ÚR ajándéka a 
gyermek. De ez az ajándék óriási felelősség is vállainkon, hogyan leszünk olyan édesapjuk gyermekeinknek, 
akiket Isten szeretne látni. 

 
1. Kedves Apukák, Kedves Gyülekezet! Ma arról szeretnék beszélni, mit jelent az, hogy az apa feltétel 

nélküli szeretettel szereti és fogadja el gyermekét. Egy ismert történetet, a tékozló fiú történetét szeretném 
ehhez segítségül hívni. 

A tékozló fiú története összefoglalva arról szól, hogy két fiú közül a kisebbik egyszer úgy döntött, hogy 
elköltözik otthonról. Elkérte azt a pénzt, ami egyszer majd, ha valamikor meghal az apja, akkor örökségként 
őt illette volna, és hátat fordított a szülői háznak. 

Lehet, hogy azért ment el, mert talán már sokszor összeveszett az apjával, mert nem tudott kijönni a 
bátyjával. Talán úgy érezte, hogy túlságosan sok mindenben korlátozzák őt, és nem tehet azt, amit akar. 
Lehet az is, hogy azért költözött el otthonról, mert úgy érezte, hogy nem kap elég szeretetet az apjától. De 
az is lehet, hogy elege lett abból, hogy az apja mondja meg mindig, hogy mit csináljon, és mit ne, hogy kivel 
barátkozzon és kivel ne. Vagy csak egyszerűen szerencsét akart már próbálni, mint a népmesében a szegény-
ember legkisebb fia. 

Mindezeket nem tudjuk. Erről nem beszél a Biblia. Csupán azt mondja el nekünk Jézus, hogy ez a fiú 
elment, és jó messzire költözött, ahol az apja nem szólhatott bele abba, hogy mit csinál a pénzével, mivel és 
kivel tölti az idejét. 

Ennek pedig az lett a vége, hogy felélte, mind elköltötte a magával vitt pénzt. Amíg volt pénze, voltak 
barátai is. Utána pedig az ún. barátok hátat fordítottak neki. A fiú ekkor mindent megpróbált, hogy pénzt 
szerezzen, és ne kelljen hazamenni, mert az borzasztó nagy szégyen lenne. Inkább elvállalt mindenféle mun-
kát, hogy legyen mit ennie, és ne haljon éhen.  

Így ment egy darabig, azonban egy idő után olyan nyomorúságos lett a helyzete, hogy elhatározta, inkább 
mégis hazamegy. Bármi várja is otthon, még mindig jobb lesz, mintha a disznók legeltetése, pásztorkodása 
közben éhen hal. Ez volt a legmélyebb pont a fiú életében. Ez indította őt hazafelé. Ez volt az a pont, ami után 
már kész volt az apjával újra szembenézni. 

Végül a fiú hazaérkezik. Erről pedig valami nagyon fontosat olvasunk: Még távol volt, amikor apja meg-
látta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. 

Ezek szerint az apja várta őt. Kereste őt a tekintetével, hátha valamelyik nap újra meglátja őt. Az apja is 
készült erre a találkozásra. Nem tudjuk, hogy annak idején hogyan váltak el egymástól. Nem tudjuk, hogy az 
apa mennyire volt haragos, kiabált-e vele, talán átkozódott is, vagy csupán elkeseredetten sírt? Most azonban 
a legnagyobb szeretet jeleként a fia elé fut, mert teljes szívéből megszánta fia nyomorúságát, szakadt, ron-
gyos ruháját. Apai szeretete jelenként átölelte fiát és megcsókolta őt. Megbocsátott neki. 

 
2. Kedves Apukák! Saját tapasztalatból tudom, hogy nekünk, apáknak sokszor olyan nehéz kimutatni a 

szeretetet gyermekünk felé. Nehéz, mert férfiak vagyunk, nehéz, mert nem szeretjük az érzelgősséget. Nehéz 
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azért is, mert van, amikor túlságosan ránk terhelődik a munkánk, a mindennapok gondja és felelőssége. Sok-
szor azért is nehéz kimutatni a szeretetet, mert talán nem igazán tudjuk, hogyan tegyük, mert esetleg mi sem 
kaptuk meg annak idején az igazi apai szeretetet.  

Nagyon fontos dolgokról beszél itt nekünk Jézus ebben a történetben. Ebben a történetben Jézus el-
mondja azt, hogyan lehetünk mi olyan apák, akikre vágynak és felnézhetnek gyermekeink, akikre büszkék 
lehetnek feleségeik. Jézus 5 fontos jellemzőt sorol fel: 

I. Először is a tékozló fiú apja kereste a fiával a kapcsolatot. Kereste az alkalmat arra, hogy vele lehessen. 
Várta őt haza, pedig nem tudta, hogy valaha egyáltalán haza fog jönni. Készült a fiával való újbóli találkozásra, 
hiszen a fiú még távol volt, amikor az apa már meglátta őt. Arról kicsit bővebben beszél Jézus, hogy a fiúban 
hosszú-hosszú időig érlelődik az, hogy hazamenjen és bocsánatot tudjon kérni. Az apa pedig minden nap várja 
a fiát, hogy végre megláthassa őt a távolban. 

 
II. Másodszor Jézus hangsúlyozza azt, hogy az apa megszánta a gyermekét. Mit jelent ez? Gyakran meg-

történik az, hogy a gyerek lázad a szülő ellen. Az apja elmondja azt, hogy mit hogyan kell, vagy kellene csinálni, 
vagy éppen mit nem lenne szabad megtenni. De a gyerek csak azért is a saját feje után megy. Aztán történik 
valami, és a kisgyerek elkeseredik, sírva fakad, a nagyobb gyerek pedig csalódik és dühös lesz. 

Sokszor ilyenkor kiszalad a szánkon az a mondat: „látod, megmondtam előre, hogy ez fog történni, de te 
nem hittél nekem!” Pedig nem kellene ezt mondani, mert a gyerek pontosan érzi és tudja, hogy nekünk volt 
igazunk, és nagyon utálja azt, amikor a szüleinek van igaza. Ezért ahelyett, hogy a gyermekünk fejére olvassuk 
a hibáját és a mi igazunkat, sokkal jobb lenne, ha megszánnánk, ha szívből megsajnálnánk gyermekünket, és 
vele együtt tudnánk érezni csalódottságában. Ilyenkor ugyanis nem arra van szüksége, hogy még mi is kiok-
tassuk, hanem hogy elfogadjuk és szeressük őt akkor is, amikor hibázik, annak ellenére, hogy hibázik. 

Gyermekünk biztonságra vágyik. Amikor a kioktatás helyett megszánjuk, akkor éppen ezt a biztonságot 
adjuk meg számára. 

 
III. A harmadik, amit tett ez az apa a történetben, hogy a fia elébe fut. Mire akar ezzel rámutatni Jézus? 

Úgy gondolom arra, hogy az apa segít a fiának, hogy az könnyebben bocsánatot tudjon kérni. Tény az, hogy 
nagyon nehéz bocsánatot kérni – ezt szerintem mindenki jól tudja.  

Mi apák néha úgy segíthetünk legjobban gyermekünknek a bocsánatkérésben, ha előbb mi kérünk tőlük 
bocsánatot! Biztosan meghökkentő ez a kijelentés, de többször tapasztaltam már, hogy amikor az apa kér 
bocsánatot először, akkor nem sokkal utána a gyermeke is bocsánatot fog kérni tőle. Lehet, hogy bennünket 
bántott meg a gyermekünk, de mégis van, amikor azzal segítünk neki, ha mi kérünk tőle előbb bocsánatot. 

A bocsánatkéréssel ugyanis kinyitunk a lelkén egy szorosan bezárt ajtót, amit magától talán nem is tud 
kinyitni. Ez eddig elválasztott bennünket egymástól, de a kinyitott ajtó lehetőséget ad arra, hogy újra szoros 
kapcsolatban legyünk gyermekünkkel. 

 
IV. A negyedik, amit tesz a tékozló fiú apja, hogy a fia nyakába borul. Vagyis egyszerűen átöleli a fiát, 

megöleli a gyermekét. Sokszor bele sem gondolunk abba, hogy mennyire fontos az ölelés. A mindennapok-
ban észrevétlenül távol kerülhet egymástól szülő és gyerek. Amikor még kicsi a gyermekünk, akkor sokszor 
az ölünkbe vesszük. Később aztán egyre inkább csak a kezét fogjuk, amikor sétálunk. Majd nagyon hamar 
megtanulja, hogy már nem lép le a járdáról, és már nem kell állandóan a kezét fogni. Sőt, aztán egyre inkább 
egyedül megy gyermekünk mindenhova. És megszűnik a testi érintés, ami néhány éve még annyira termé-
szetes és mindennapos volt számunkra. 

De az ölelés hiánya bizony a lelke mélyén fáj a gyereknek, mert az ölelés kifejezi az összetartozást, az 
elfogadást és a feltétel nélküli szeretetet.  

Kedves Apukák! Öleljétek meg gyermekeiteket! Öleljétek meg őket akkor is, ha már felnőttek. Ne csak 
úgy félig-meddig, hanem „rendesen”, igazán, őszinte apai szeretettel. Higgyétek el, hogy nektek is jó lesz. 

 
V. Végül az ötödik, amit a tékozló fiú apja tesz: megcsókolja a fiát. Mit jelent a csók, a puszi? Nagyon 

egyszerű ennek az érintésnek a jelentése: azt fejezi ki, hogy összetartozunk, hozzám tartozol. Mintha azt 
mondaná ez az apa a hazatérő fiának: „lehet, hogy hátat fordítottál nekem, és semmibe vetted kérésemet, 
figyelmeztetésemet, és lehet, hogy nagyon sok ostobaságot tettél az életben, de én mégsem tagadlak meg. 
Mi most is összetartozunk, te a gyermekem vagy, hozzám tartozol”. 
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3. Kedves Barátaim! Hiszem, hogy ilyen apákra van gyermekeinknek szükségük. Olyan apákra van szük-
ségük, … 

… akik (I.) keresik gyermekeikkel a kapcsolatot; 
… akik (II.) nem kioktatják, hanem megszánják gyermeküket, amikor hibáznak; 
… akik (III.) a gyermekük elébe futnak. És ha kell, akkor inkább ők kérnek először bocsánatot, hogy ezáltal 

is még szorosabbá fűzzék velük a kapcsolatot; 
… akik (IV.) megölelik gyermeküket és ebben az ölelésbe teljes szeretetüket beleteszik; 
… akik (V.) hitelesen meg tudják mutatni gyermeküknek, hogy bármi is történik az életben, bármit is tesz 

gyermekük, mégis összetartoznak. 
 
Testvéreim! A felséges Isten, Mennyei Atyánk így szeret bennünket. Ilyen tékozló és önfeláldozó szere-

tettel vár bennünket, hogy hozzámenjünk, hogy kegyelmével átölelhessen bennünket. Legyünk mi is ilyen 
szeretetünket gyermekeinkre tékozló édesapák, mert így adhatjuk nekik a legtöbbet! Segítsen bennünket 
ebben a kegyelmes Isten! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
Áldás: 
1Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. 2„Tiszteld apádat és anyádat”: 

ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, 3mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a 
földön”. 4Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel 
és intéssel. (Ef 6) 


