
 Solus Christus                                       Debrecen-Füredi úti Lelkipásztori Levél                        1 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.08.20.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele        I. évf. 3. sz. 

 
A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   

2. A TÉKOZLÓ FIÚ ELHAGYJA AZ ATYAI HÁZAT 

 

Lekció: Lk 15,11-24 

Textus: Lk 15,12-13: A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre 

megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli 

vidékre. 

 

Kedves Testvérek! Egy hete Isten szeretetéről volt szó. Arról, hogy Isten nem köt magához, elenged, de vár 

vissza, és ha visszajövünk hozzá, gyermekévé fogad. Azért, mert nagyon szeret, és nála már kész a bocsánat 

minden bűnünkre. A mai vasárnap figyelmünket fókuszáljuk a kisebbik fiúra, akit az a vágy hajt, hogy 

függetlenítse magát az atyától. Aki minden kötöttség nélkül, az atya szabályaitól szabadon akarja élni az életét. 

 Hogy mennyire rólunk van szó, a mai emberről ebben a példázatban, a következő kis történettel hadd 

szemléltessem: A tömött villamoson az egyik ülésen fiatal anyuka ül, ölében 4-5 éves kisfiúval. Vele szemben 

egy idős néni. A kisfiú elkezd harangozni a lábával, miközben ütemesen rugdossa a vele szemben ülő néni 

térdét. A néni próbál egy kicsit arrébb húzódni, de a csintalan gyerek újra és újra eltalálja. Amikor már nem 

bírja tovább, az idős asszony megszólal. Arra kéri a gyerek anyját, hogy fékezze meg csemetéjét, és esetleg 

magyarázza el neki, hogy nem illik idős embereket összerugdosni tömegközlekedési eszközön. Az öntudatos 

anyuka azonban büszkén kihúzza magát és így válaszol: Maga csak ne szóljon bele, hogyan nevelem a 

gyereket. Az én kisfiam azt csinál, amit akar, én nem avatkozom bele gyerek személyiségfejlődésébe." Az 

asszony erre megszeppen, elhallgat, és tűri tovább a rugdosást. A jelenetet azonban végignézi egy bőrkabátos, 

rágógumit majszoló fiú, aki éppen a vitatkozó felek mellett áll. Kibányászta a rágót a szájából és 

odaragasztotta az anyuka homlokára. Az előbb szólni sem tud a meglepetéstől, majd méltatlankodva kikéri 

magának a dolgot. Erre a fiú sajátos hanglejtéssel csak ennyit mond: Nyugalom! Az én anyukám sem 

avatkozott bele a személyiségfejlődésembe. S azzal leszállt a villamosról.  

Kedves Testvérek! Az a 4-5 éves kisfiú az út elején volt kibontakozás felé, az idősebb rágót majszoló 

fiú pedig már úton volt. A tékozló fiú pedig végigjárta ezt az utat,  hiszen ő is úgy gondolta, nekem nem 

kellenek a kötöttségek, az atyai ház korlátai, a magam útján akarok járni! 

A felolvasott ige alapján ma 3 pontban szeretnék arról beszélni, hogy először is, elhatározta, elmegy 

otthonról, másodszor az apja elé állt és szinte követelve mondta, add ki a rám eső részt, harmadszor pedig 

tervét meg is valósította: összeszedett minden mozdítható dolgot és elköltözött távoli vidékre. A 3 pont 

mindegyike rámutat arra, hogy ez a történet rólunk szól, a mi gondolkodásmódunkat tükrözi, s rámutat, hogy 

a tékozló fiú nem más, mint te meg én. 

I. Először tehát ennek a fiúnak a szívében megszületett az elhatározás, hogy elhagyja az atyai 

hajlékot. Mi késztette erre? Nem jó az, ha valakinek szeretetteljes otthona van? Miért nem érezte jól magát 

ott, ahol biztonságban volt, ahol szeretet és tisztelet vette őt körül? Nem jó az, hogy azt mondhatjuk: mi atyánk, 

Ki vagy a mennyben? Akkor miért nem érezzük jól magunkat Mellette és Vele. Miért akarunk megszabadulni 

Attól, Aki a legjobbat akarja nekünk? A fecskepárnak úgy kell kilökni a csemetéit. Az emberek nagy része 

pedig alig várja, hogy hátat fordítsunk Istennek. Ma is sokan gondolnak arra, hogy én önálló akarok lenni. 

Szabad akarok lenni Istentől is. Nekem senki ne mondja meg, hogy mit tegyek. Még Isten se szóljon bele a 

dolgaimba. S amúgy is, olyan szűkké teszik az életet a korlátok, amiket Isten szab elénk. Ezt ne tedd, az nem 

szabad. Bocsáss meg annak, akire haragszol, tagadd meg magad, vedd fel a kereszted! Csupa korlátok, amik 

gátolják, hogy azt tegye az ember, ami jól esik. A korlátokon kívül pedig az ismeretlen örömök igézete vonz. 

Ott majd a magam ura lehetek, azt tehetem, ami jól esik.  
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II. Másodjára beszéljünk arról, hogy ez elgondolást tett követte. Hogy tervét kivitelezze, az apja elé 

állt és azt mondta: add ki nekem a vagyon rám eső részét. Add ki! Ez már nem is kérés, hanem követelés. 

Add ki, mert nekem jár. Ide vele!  Vajon nem ilyenné váltunk mi is, ma élő tékozló fiak? Milyen sok an ma is 

ilyen életszemléletben élik az életüket. De sokszor ez a szemlélet nem csak a világi emberre jellemző. Sokszor 

hívő emberként mi magunk is így viselkedünk, még gyakran az imádságainkban is. Jövünk Isten elé, és 

elkezdjük sorolni a kéréseinket. Uram, add ki! Add ki az egészséget, az anyagi bőséget, a békességet, az áldást. 

Kérjük Isten ajándékait, de az ajándékozó Istenre már nincs időnk. Hogy elidőzzek Vele, hogy az Ige által 

tanácsot kérjek, hogy felmagasztaljam nagy nevét, hogy egyszerűen csak hálát adjak és az imám kérések sora 

helyett dicséret legyen. 

 III. Harmadszor azt nézzük meg, hogy ezután mi történt. Azt olvastuk: néhány nap múlva a fiatalabb 

fiú összeszedett mindent, és elköltözött. Összeszedett mindent, ami mozdítható volt, s elhagyta az atyai 

házat, s egy távoli vidékre ment. Vajon nem így tesz ma a legtöbb mai tékozló fiú? Próbál e földi élet alatt 

minél több anyagi dolgot összeszedni, összegyűjteni, ugyanakkor egyre távolabb kerül Istentől. Tömegek élik 

így ma az életüket. Élve csak a mának. Törekedve arra, hogy minden megfoghatót összegyűjtsenek, mintha a 

koporsó után utánfutót lehetne kötni. Jim Eliott-nak, aki az equadori indiánok közti misszióban áldozta fel az 

életét, az volt az életfilozófiája: „Nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tarthat meg, hogy megnyerje azt, 

amit nem veszíthet el.” 

 Ez a példázat tehát rólunk szól és ezért nekünk szól. S ezt a példázatot nem más mondja el nekünk, 

mint az Úr Jézus. A jó hír az, hogy maga az Úr Jézus is tékozló fiúvá vált, eltékozolta gazdagságát és életét 

értünk. Azt olvassuk róla: Gazdag lévén szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által meggazdagodjunk. 

Azért jött, hogy mi tékozló fiak meggazdagodjunk. Hogy rádöbbenjünk elveszett voltunkra, ráismerjünk 

önmagunkra, lássuk meg úgy magunkat, ahogyan Ő lát minket, és hazataláljunk az atyai hajlékba, a mennyek 

országába, a mennyei dicsőségbe, ahol a szerető mennyei Atya vár bennünket. Így legyen. Ámen. 

 

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

 

                                          
 

Szeretném megköszönni gondnok úr fiának, Tabajdi Ádámnak a szép orgonajátékot. Isten áldását kívánjuk 

életedre, szolgálatodra! Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy Ádám, aki a párizsi Conservatoire hallgatója, 

egy szeptemberi nemzetközi orgonaversenyre készül, amelynek helyszíne Tokio. A versenyanyag egy részét 

orgonakoncert keretében adja elő a jövő héten pénteken du. 6 órától a Szabadságtelepi Református 

templomban. A belépés ingyenes, adományok a szabadságtelepi Gyülekezet támogatására elfogadnak.  

 Hirdetem, hogy jövő héten kedden, augusztus 22-én 18 órától presbitergyűlést tartunk, amelyre 

minden presbitertestvéremet szeretettel várunk. 

 Hirdetem, hogy az elmúlt héten sor került a parókia festésére. 

 Hirdetem, hogy szeptember 1. vasárnapjától újraindul a gyermek-istentisztelet, a délelőtti 

istentisztelettel párhuzamosan. 

 Hirdetem, hogy jövő vasárnap újkenyér alkalmából úrvacsorázni fogunk. Készüljünk az úri szent 

vacsora vételére imádságos szívvel. 

 Hirdetem, hogy jövő héten szerdán 17 órától (bűnbánati) bibliaórát tartunk az alagsorban. A múlt heti 

bibliaórának a témája ez volt: A Biblia jelentősége és célja A jövő heti bibliaóra címe: A világmindenség 

Istene. A Bibliaórát előkészítő kérdések a bejárati kis asztalon találhatóak.  

 

A lelkész elérhetőségei: potoraron@yahoo.com, +36-30-678-2502 
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