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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.08.13.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele        I. évf. 2. sz. 

 
 

A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   

1. A MENNYEI ATYA HAZAVÁR 

Lekció: Lk 15,11-24 

Textus: Lk 15,20-24: És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, 

elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te 

ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok 

ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Azután hozzátok a 

hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és 

megtaláltatott. És vigadozni kezdtek." 

 

Kedves Testvérek! Egy 5 istentiszteleti alkalomból álló sorozatot indítunk ma a tékozló fiú példázata alapján, 

amelynek bevezetéseképpen egy történetet szeretnék elmondani,  amely egy mai tékozló fiúról szól. Kínos 

lassúsággal döcög a vonat a helyvidéken át. Az ósdi gőzmozdony szinte sóhajtozik, amint nagy nehezen 

vonszolja a szerelvényt, hogy az utasokat az üdülőhelyekre vigye. Mindenütt örvendező, várakozással teli 

arcokat látni. Csak az egyik szakaszban, ahol két férfi ül, tükröződik szomorúság a fiatalabbik arcán. Nyilván 

valami nagy teher nyomja a szívét. Útitársa elgondolkozva figyeli, végül mond valamit az időjárásról és a 

szép vidékről, hogy szomorú útitársával beszédbe elegyedhessen. S lám, a jég gyorsabban megtörik, mint 

gondolta volna. A szomorú, nyugtalannak és feldúltnak látszó fiatalember beszélni kezd, először félénken és 

szaggatottan, hosszú szünetekkel. Amint azonban észreveszi, hogy útitársa nem kíváncsiságból, hanem igazi 

segítőkész együttérzésből kérdezősködik, egyszerre megindul belőle a szóáradat, mint valami gátját átszakító 

folyam.– Igen, hosszú ideig börtönben ültem – mondja. Éveken át. Ma reggel szabadultam. Most hazafelé 

tartok. Milyen szégyent hoztam a rokonaimra! A börtönévek során egyszer sem látogattak meg, és levelet is 

csak nagy ritkán írtak. De nem veszem tőlük rossz néven. Eljátszottam a szeretetüket. Talán azért is nem 

látogattak meg, mert az utazás drága. Nálunk otthon nem nagyon írnak leveleket. Mégis, remélem, 

megbocsátottak, még ha most nem is úgy látszik. Ó, hogy utálom egész elmúlt életemet és mennyire bánok 

mindent!”Néhány pillanatra a tenyerébe rejti az arcát. Azután folytatja:– Hogy szüleim helyzetét 

megkönnyítsem, levélben azt javasoltam, adjanak jelt, amelyről megtudhatom, amikor a vonat eldöcög a város 

végén a kertünk mellett, miként veszik hazatérésemet. Arra kértem őket, hogyha megbocsátottak, akkor a 

kertünkben lévő nagy almafa ágára akasszanak ki egy fehér szalagot. Ha azonban nem tartják kívánatosnak a 

hazatérésemet, ne tegyenek semmit. Ebben az esetben fennmaradok a vonaton, és utazom tovább, tovább, 

egészen messzire. Hogy hová, azt még magam sem tudom. A fiatalember izgalma szemmel láthatóan nő. S 

ahogy a vonat közeledik otthonához, a feszültség szinte már elviselhetetlenné válik benne, és nem mer az 

ablakon kinézni, csak halkan mondja: – Nemsokára jön egy kicsiny híd, aztán a sorompó, és azután… 

azután…Útitársa gyorsan helyet cserél vele, és megígéri, hogy figyeli a nagy almafát. Alighogy ez megtörtént, 

kezét a fiatalember karjára teszi:– Ott van! – Szinte csak suttogni tud, hangja elcsuklik, könnyek ülnek a 

szemében. – Minden rendben! Az egész fa tele van aggatva fehér szalagokkal. – És egy szempillantás alatt 

eloszlik minden keserűség, minden gond, minden félelem. A fiatalemberre rá sem lehet ismerni, úgy ragyog 

a szeme. Mindketten úgy érzik, csodát éltek át, mert megtapasztalták a szeretet csodáját. 

 Jézus példázata is a szeretetről beszél. A mennyei Atya csodálatos szeretetéről. Ez a történet az egész 

Biblia egyik legszebb története, amely arról szól, hogy nekünk olyan mennyi Atyánk van, akinek az egyik 

legfontosabb tulajdonsága a szeretet,  hiszen Ő maga a szeretet. 

A példázat 3 olyan mozzanatáról szeretnék ma beszélni, amelyből egy hiteles istenkép rajzolódik ki. 

Először, ahogyan elengedi az atya a fiát, másodszor, ahogyan várja haza, harmadszor, pedig, ahogyan 

visszafogadja. 
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I. Először Jézus arra a tulajdonságára mutat rá a mennyei Atyának, hogy Ő nem kötöz magához, nem 

láncol meg. Arról olvasunk, hogy a fiatalabb fiú ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám 

eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Abban az időben is nagyon ritka eset volt, hogy valaki 

még az apja életében kikérte volna az örökséget. Lehet, hogy sokan vannak, akik azt válaszolták volna, hogy 

nem mehetsz el. A mennyei Atya azonban nem ilyen. Ő szabad akaratot adott nekünk. Ő senkit sem kényszerít 

magához. Ő azt akarja, hogy mi saját döntésünk alapján ragaszkodjunk Hozzá. De ha másként döntenénk, Ő 

azt is megengedi. 

II. A mennyei Atya elenged, nyitva hagyja az ajtót, ha menni akar az ember, de a jó hír az, hogy nem 

is zárja be. Van lehetőség visszatérni Hozzá. És ez a 2. tulajdonsága az atyának, hogy Ő visszavár. Nemcsak 

elenged, hanem vár is haza. Honnan tudjuk ezt? Honnan tudjuk, hogy az a bizonyos fa tele van aggatva 

szalagokkal? A történetből kiderül. Miután hazaindult a fiú, még távol volt, amikor apja meglátta őt, 

megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. Hogy látta meg? Úgy, hogy figyelte, kémlelte a 

bekötő utat. Mert remélte, várta, hogy hazajön a fiú. Mások lehet, hogy csak egy koszos csavargót láttak 

benne,  de Ő a saját fiát, a szeretett gyermekét. És mikor meglátja, rohan felé. S a fiú már útközben készül, 

hogy elmondja: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened.” De még mielőtt elmondaná, az apja átöleli és 

megcsókolja. Én úgy gondolom, hogy hasonló érzésekkel indulhatott el a tékozló fiú is haza, mint a 

börtönviselt fiú is, vajon hogy fogadják otthon. Kívánatos az érkezése? De arról olvasunk, hogy még mielőtt 

szólhatna, az apja átöleli és megcsókolja. 

  

 III. Harmadszor azt olvassuk, hogy visszafogadja fiát. Az atya eddig nem beszélt. Az örökséget 

szótlanul adta oda, és mikor a fiú megérkezett, akkor sem olvasunk arról, hogy megszólalt volna. Most 

azonban megered a nyelve. Sorra adja ki az utasításokat: „Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, 

húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk és vigadjunk, 

mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.” Az egész háznép nagy mozgásba 

lendül. S mindez az Atya érzékeny szeretetéről tanúskodik. Miért kellett az új ruha? Mert szakadtan jött haza, 

mint egy koldus. Az Atya azonban új ruhát ad rá, amit csak tiszteletre méltó emberek hordanak. A sarú és a 

gyűrű pedig azt mutatta meg, hogy visszafogadta őt mint fiút. Nem szolga, vagy béres, hanem fiú. Ugyanakkor 

levágatta a hízott borjút, amit csak a legnagyobb és legkülönlegesebb családi ünnepeken volt szokás levágni. 

És ahogy olvassuk, vigadozni kezdtek. 

 Kedves Testvérek! Ha egy tékozló fiú vagy tékozló leány hazatér, megtér, akkor ilyen öröm és 

ünneplés van a mennyben is. Mert a menny az valóság, ahogyan a pokol is. Mindkettőről beszél nekünk Jézus. 

És a menny kapuja ma is nyitva áll. A mennyei Atya ma is várja még gyermekeit. Ő szabad akaratot adott 

nekünk. Így élhetünk Tőle távol, de élhetünk Vele egy közösségben is. Ő ma meg akar minket szólítani: Gyere 

haza. Én szeretettel várlak és gyermekemmé fogadlak. Haljuk meg szavát. Így legyen. Ámen. 

Dr. Pótor Áron (a Debrecen-Füredi úti gyülekezet lelkésze) 

                                     
 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten Balatonfenyvesen egyházmegyei táborban vettünk részt. A táborban keddtől 

szombatig a reformátori alapelvekről halhattunk reggel előadásokat, este pedig igehirdetéseket. Az 

egyházmegyei tábor jövőre Berekfürdőn lesz. Erre a táborra a mi gyülekezetünkből is várják a jelentkezést.  

 Gondnok úr tájékoztató levele alapján beszámolok a templom körüli munkálatokról: Július végén 

megtörtént a fűnyírás, majd rendbe tettük a kertet. Augusztus első hetében megrendelésre került egy 120 literes 

hulladék gyűjtő. Augusztus 2-án a templom É-Ny-i homlokzatáról le lett mosva az elmúlt 11 év alatt 

összegyűlt madár ürülék sterimóval, majd ultrahangos madárriasztó készülék lett felszerelve. 

 Hirdetem, hogy szerdán 17 órától bibliaórát tartunk. 

 Hirdetem, hogy augusztus 22-én kedden 18 órától presbiteri gyűlést tartunk. 
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