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A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   

3. A TÉKOZLÓ FIÚ MÉLYSÉGBE KERÜL 

 

 

Lk 15,1-10 

Lk 15,13-16: Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, 

elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert 

kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség 

támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és 

elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire 

disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az 

eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki." 

 

KT! 

KT! 

Két hete vasárnap a mennyei Atyáról beszéltünk, 

 aki végtelenül szeret minket. 

Egy hete pedig már az ifjabbik fiúra kezdtünk fókuszálni: 

 hogy hogyan határozta el, hogy elhagyja az atyai házat, 

 s hogy kérte ki a vagyon rá eső részét az atyjától, 

 majd szedte össze mindenét, 

  és költözött messzi vidékre. 

Ma erről az atyától messze eső vidékről szeretnék beszélni, 

 s arról, hogy mi történt itt ezzel a fiúval. 

Hogyan került a disznók mellé, 

 és hogy jutott el odáig, hogy már a disznók eledelét kívánta meg. 

 

De előbb bevezetésképpen egy másik fiúról szeretnék szólni, 

 aki egy ún. szellemi mindenevővé vált. 

Az őt hallgatók legnagyobb megdöbbenésre elmondta,  

hogy a szellemi irányzatok 

 hány és hány bugyrát járta be fiatal kora ellenére. 

6 évesen elkezdte az agykontrolt,  

 aztán jött a reiki, aztán a jóga, 

 aztán a pránanadi 

 aztán spiritizmus,  jóslás, kuruzslás, varázslás. 

és elmondta, hogy ebben a kétségbeesésében 

 mennyi-mennyi helyen kereste a biztonságot. 

és az volt a legmegrázóbb, mikor elmondta,  

 hogy már nagyon kifogytak a tartalékai, 

elment külföldre egy okkult konferenciára komoly pénzekért, 

és óránkénti meghallgatásokért és energiaátadásokért 60e ft-ot kifizetett, 

 hátborzongató történet. 

S azt mondta: elmentem erre a konferenciára, 

 és ott döbbentem rá, hogy az 5 barátomból, akikkel elindultunk  

  ezen az úton, 3-an már nem élnek. 

 

Energia, okkultizmus, spiritizmus, táltos, újmagyar pogány,  

….. mindent kitalálunk. 

 

A tékozló fiú is odáig jutott az atyai háztól messze, 

 hogy a disznók eledelét kívánta meg. 

Az apja, miután hazatért, 

 azt mondta róla: elveszett, de megtaláltatott. 

 

Lukács evangéliumának 15. részéből  

felolvastam a tékozló fiú példázatát megelőző két példázat közül  

az elveszett juh példázatát. 

Ez a példázat, valamint a tékozló fiú példázata is arról szól,  

hogy Isten nélkül az életünk elveszett élet. 

 

 



Azt mondja Jézus, volt egy pásztor, akinek volt 100 báránya,  

 amely közül egy eltévedt, elveszett. 

És ez a pásztor otthagyta a 99-et, 

s addig ment és kereste az elveszettet, míg megtalálta. 

Mikor megtalálta,  

 örömében vállára vette, hazavitte, s azt mondta:  

gyertek örüljetek és ujjongjatok velem,  

   mert az én bárányom, amely elveszett és megtaláltatott. 

És aztán Jézus mond egy nagyon érdekes dolgot: 

Nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, 

 mint 99 igazan, akinek nincs szüksége megtérésre. 

Nem azért nincs szüksége, mert igaz, 

 hanem azért, mert azt gondolja, hogy igaz. 

Azért, mert nem látja azt, hogy bajban van. 

 

Az Úr Jézus ezzel azt mondja, 

 hogy minden Istentől, a mennyei Atyától elszakadt ember olyan, 

  mint az eltévedt bárány. 

Mi jellemző az eltévedt bárányra: 

 a céltalanság és kétségbeesés. 

A bárány nagyon nehezen tájékozódó állat.  

A báránynak az egyetlen esélye a farkassal szemben a pásztor.  

Mert védtelen és kiszolgáltatott. 

Isten nélkül az ember is védtelen és kiszolgáltatott. 

Nem tudja, hogy honnan jön, 

 nem tudja, hogy miért él, 

 és nem tudja, hogy merre tart. 

Isten nélkül ilyenek vagyunk, mi emberek. 

Kétségbeesetten elveszettek. 

Teljes tájékozódási összezavartság uralkodik a bárányon, 

 ha nincs pásztora. 

S Isten így lát minket,  

 mint eltévedt bárányokat. 

Akik ha nem rá hallgatunk, 

 akkor a világ útvesztőiben eltévedünk. 

 

A másik dolog, ami jellemző az elveszett bárányra, 

 hogy kétségbeesetten, össze-vissza eszik mindent. 

És nem ez jellemző ránk is? 

A ma embere szellemi mindenevő. 

Gondoljunk csak erre a fiúra, 

 mennyi szellemi táplálékot evett. 

S gondoljunk csak a tékozló fiúra is, 

 aki a végén a disznók vályújánál kötött ki. 

 

Ez a fiú az elveszett juh-hoz hasonlóan ugyancsak elveszett. 

3 pontban vegyük végig, miképpen tévedt el ennyire. 

1) beszéljünk a messzi vidékről és a hirtelen jött éhínségről 

2) hogy elszegődött a vidék egy polgárához, 

3) miként jutott el odáig, hogy már a disznók eledeléből is szívesen 

evett volna. 

 

I. 

A Bibliából csak annyit olvasunk, 

 hogy a fiú elköltözött egy távoli vidékre. 

Ennek a vidéknek a legjellemzőbb tulajdonsága az, 

 hogy az atyától távol van. 

 

S mi vajon nem ilyen vidéken élünk mi is? 

Milyen híreket kapunk nap mint nap? 

Csak néhány hírt had emeljek ki, amivel nem is olyan régen 

 bombáztak minket: 

 Kisteherautó hajtott a tömegbe Barcelónában 

 Babakocsit toló nőt szúrt nyakon a finnországi késelő 

 Barcelonai terrortámadás: eredetileg 120 gázpalackkal készültek 

merényletre 

 Újabb támadásokkal fenyegetőzik az Iszlám Állam 

 Folytatódik a terror. Rendőröket akartak megkéselni Brüsszelben és 

Londonban 



 

Mi jellemző erre a vidékre? 

Az, hogy messze van Istentől, hogy nem Isten az Ura ennek a vidéknek. 

Akkor ki az Ura? 

Jézus így jellemzi ennek a vidéknek az Urát:  

 emberölő volt kezdettől fogva. (Jn 8,44) 

 

Az előbbi cikkek címe mindegyike erre utal. 

Ezen a vidéken egy olyan hatalom uralkodik, 

aki emberölő. 

 

És KT! 

A mai tékozló fiúk nem hiszik el, 

 hogy aki ott hagyja a mennyei atyát,  

az az emberölőnek, az ördögnek a rabságába kerül. 

 

Mit ismer meg ezen a távoli vidéken a tékozló fiú? 

Megismeri az éhséget, a drágaságot,  

a félelmet, a megaláztatást és a kényszert.  

 

Csupa olyan dolgot,  

 ami eddig ismeretlen volt számára. 

Előbb nagy ivászat volt az ivóbarátokkal együtt, 

majd jött a szenvedés, a magány a disznók, a moslék.  

Ez az a nagy szabadság, amire vágyott. 

 

Hiszen az volt a vágya, hogy ne szóljon bele senki a dolgába, hogy szabad 

legyen. 

Hogy ne szóljon bele Isten semmibe. 

Hogy Isten törvényei ne szabályozzák az életét. 

Itt nem szabályozták  

Itt egy másik törvény uralkodott. 

 az ami állati sorba süllyesztette őt. 

 

Itt sok minden szabad volt, amiről otthon nem is tudott. 

Szabad volt éhezni, 

 sírni és éhen halni is. 

Senki nem aggódott emiatt,  

senkinek nem fájt, hogy ő szenved. 

 

Mert Isten nélkül az ember 

 teljesen tehetetlenné és magányossá válik. 

S éppen úgy nem tud magán segíteni, 

 ahogy ez a fiú sem tudott. 

 

Ezt akarta? Erre vágyott?  

Nem. 

Ő csak az atyának akart hátat fordítani, 

de az Istennek való hátat fordítás által az ember ide jut.  

A bűn, az Istennek való engedetlenség mindig ide vezet. 

 

 

A régi ivócimborák elhagyták. 

A kocsmáros már talán meg sem ismerte őt, 

 s az utcán találta magát. 

S arról olvasunk, hogy miután elköltötte mindenét,  

 nagy éhínség lett azon a földön. 

Pont a legrosszabbkor. 

Ha hamarabb lett volna az éhínség, 

akkor maradt volna még pénze, 

  és valahogy átvészelhette volna. 

Ha később jött volna az éhínség, 

 lehet, hogy addigra talált volna egy jó munkát,  

és lett volna tartaléka. 

De visszafelé nézve kiderül, 

 hogy mégis a legjobbkor jött ez az éhínség. 

  mert végső soron ennek kapcsán döbbent rá elveszett voltára. 

 

 

 



II. 

Másodjára arról beszéljünk, 

 hogy ekkor elment 

 és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához. 

Sokféleképpen hívják ennek a vidéknek a polgárait. 

Van amikor úgy hívják, ital. 

 vagy pénz, karrier, vagy szexualitás, 

 vagy egy betegségtől való félelem. 

Ezek olyan rabtartók, 

 aminek a szolgálatába Isten nélkül kerül bele valaki,  

az pedig zsarnokká válik rajta. 

És a szegény tékozló fiak nem hiszik el: 

hogy Isten törvényei és olykor tilalmai 

    nem azért vannak,  

hogy korlátozzanak minket a szabadságunkban, 

hanem ellenkezőleg. 

 

 

 

Azért adta ezeket Isten, 

 hogy szabad maradjon az életünk 

 azoktól a megkötöző erőktől, 

     amik aztán tényleg gúzsba kötnek  

és boldogtalanná tesznek. 

Olyanok Isten Igéi, 

 mint a kanyargó hegyi úton a korlát, 

vagy az út menti jelző lámpák  

és útjelző táblák. 

ezek nem akadályoznak,  

hanem segítenek,  

hogy elérjünk oda, ahová menni szeretnénk. 

 

III.  

Harmadszor arról olvasunk, hogy e vidék polgáránál odáig jutott,  

hogy a disznók eledeléből is szívesen evett volna. 

 

Ez a fiú teljesen kiszolgáltatottá vált ennek a polgárnak. 

Olyan munkát volt kényszerű végezni, 

 amit egy tisztességes zsidó ember  

semmiképpen nem vállalt volna el. 

Amikor Jézus ezt a példázatot elmondta, 

 szinte beleborzongtak a hallgatói. 

Hogy egy zsidó fiú disznókat őrizzen. 

Ez egyszerűen szörnyű. 

A disznók a tisztátalan állatok közül is 

 az egyik legtisztátalanabbnak számítanak  mindmáig a zsidók 

számára. 

Volt egy mondás is: átkozott mindenki, aki disznót etet. 

 Ez a fiú átkozottá lett e munka által, 

 mégis annyira kiszolgáltatottá vált e vidék polgárának, 

  hogy kényszerű módon mégis azt tette, amit az kért tőle. 

KT! 

Vajon ma egy alkoholista, vagy egy munkamániás, 

 vagy más, ilyen rabtartók által megkötözött emberi lélek tudja-e azt 

tenni, 

  amit ő szeretne. 

 

 

 

Vajon az alkoholista ember azért veri össze a családját, 

 mert előre eltervezte. 

Azért emeli újra és újra meg a poharat,  

 mert józan állapotában így döntött? 

Nem, hanem azért, mert egy idő után már nem tud szabadulni, 

 nem tud nemet mondani. 

 

Van-e ettől még lejjebb? 

Igen, azt olvassuk, hogy hiába végzett ilyen alávaló munkát, 

 annyira kiszolgáltatott lett, hogy se fizetést, de még enni sem kapott. 

 



Annyira éhes volt, 

 hogy már szívesen megette volna a disznók táplálékát is. 

Itt nem a mi általunk disznóknak adott moslékra kell gondolni, 

 hanem a szentjánoskenyérfa émelygő ízű termésére, 

  amit ínséges időkben szegény emberek is megettek, 

   azonban ez nem embernek való táplálék volt,  

    ezt a disznóknak adták. 

Ez a fiú már ezután kívánkozik. 

De ugyanígy a ma embere, 

 aki szellemi mindenevő, 

  eszi azt a rengeteg szellemi moslékot, 

  ami megfertőzi, tönkreteszi,  

ami nem embernek való táplálék. 

 

KT! 

Vajon észrevettük-e,  

hogy milyen nagy a kontraszt a disznók vályúja 

 és az atyai ház között. 

Az atyai háznál ő örökös volt, 

 ahol megbecsülték és szerették őt. 

De ez nem kellett, 

 és lett belőle még a rabszolgánál is alacsonyabb sorsú ember, 

  hiszen a rabszolgáknak is jobb volt akkoriban, 

   mert őket legalább megillette a napi 3x-i étkezés. 

 

 

De ami igazán fájdalmas lehetett a tékozló fiú számára, 

 az az volt, hogy egyedül maradt. 

Az apjával megszakadt a kapcsolata. 

Az idegenekkel nem volt kapcsolata, mivel ő csak egy jött-ment volt. 

Akiket tisztelt,  

 azok nem vállaltak vele közösséget a disznóságai miatt. 

Akiket nem tisztelt, 

 a volt ivócimborái addig voltak csak vele, míg fizetett. 

Így végül teljesen elmagányosodott. 

Nem volt senkije, csak a disznók. 

Micsoda mélység! 

 

 

Egyszer elmondta el egy depresszióval küzdő ember, 

 hogy ugyan mindenkije van, de mégsincs senkije. 

Mikor megkérdezték tőle: szüleid vannak? 

Igen, de nem tartjuk a kapcsolatot. 

Feleséged van? Igen, de elváltunk, 

Gyermeked van? Igen, de haragszik rám. 

Testvéreid vannak? Van 3 is, de teljesen elfordultak tőlem. 

Egy mai tékozló fiú,  

 mindenkije van, de még sincs senkije. 

 

KT! 

Ez az emberölő legfőbb célja. 

Juss el oda, hogy teljesen egyedül maradj. 

Hogy azt gondolt,  

te már senkinek sem kellesz. 

Hogy nem vagy jó semmire. 

Az ördög célja mindig az, 

 hogy a szakadékba kerüljön az életünk, 

 mint ahogyan egy kép ábrázolja a 100. eltévedt bárányt. 

Az a célja, 

 hogy úgy érezd, nincs kiút, 

  csak a teljes csőd és kilátástalanság. 

Az a célja, 

 hogy azt érezd, 

  nincs menekülés az atyától távoli vidék polgárától. 

 

Magányossá vált ez a fiú is. 

Korgó gyomrú koldussá, 

  aki úgy érezte, nincs senki,  

aki mellé ülne,  átölelné, szeretné, talpra állítaná. 

 



KT! 

Az örömhír az, 

  hogy pont az ilyen elveszett tékozló fiúkért jött Jézus erre a világra. 

Lk 19,10: Mert az Emberfia azért jött, 

 hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. 

Hogy leüljön az ilyen elveszett fiak mellé, hogy felsegítse őket,  

 hogy örömmel töltse meg a szívüket. 

Hogy elmenjen a 100. bárány után is, 

 aki a szakadékba került. 

 

És miután megtalálta a 100.-at, mi történik? 

Hadd olvassam fel, 

 hiszen olyan csodálatos üzenet ez ma nekünk, tékozló fiaknak: 

Nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, 

 mint 99 igazan, akinek nincs szüksége megtérésre. 

Ünnep van a mennyben,  

 örülnek az angyalok, örülnek a már mennyben lévő lelkek, 

  ha egy elveszett lélek megtaláltatik, és a helyére kerül. 

 

KT! 

Isten örül,  

az angyalok örülnek,  

a menny ujjong minden elveszett,  

  de megtalált tékozló fiú és lány felett. 

Ezért jött Jézus, 

 hogy megszólítson, ha mélységbe kerültél. 

Hogy megtörje a magányodat, 

 és elmondja, Isten szeret.  

 

Nagyon szeret. Nem kisebbet,  

     mint Jézus életét áldozta fel azért, hogy megmutassa a szeretetét. 

És ezért ült le Jézus a samáriai asszony mellé, 

 akivel erkölcstelensége miatt már nem akart szóba állni senki. 

 

Ezért ült le Zákeus mellé is, akinek a háza tele volt lopott pénzzel. 

Mert azt mondta, 

 hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, 

  hanem a betegeknek. 

Ezért hajolt le a vak Bartimeushoz is,  

és adott nemcsak testi, hanem lelki gyógyulást neki. 

 

És ezért van most is itt, 

 hogy megszólítson téged és engem. 

Így ül le melléd és mellém. 

 

És ha akarod,  

beszélhetsz neki az életedről, a bűneidről,. 

mert ha beszélsz Jézusnak mindezekről, 

 akkor már soha többé nem kell rájuk emlékezned. 

Mert Ő megtisztít.  

Ahogy olvassuk, 

Jézus Krnak a vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7) 

 

 

Ha valaki úgy érzi,  

hogy tudna már mondani valamit 

 ennek a nagy mennyei barátunknak, 

 akkor mondja el neki. 

Akár a vágyakozását, akár a sebeit, a nélkülözését,  

amire nagyon éhes, 

de beszéljünk vele még ma a bűneinkről is. 

Mert azoktól megszabadítani egyedül csak Jézus tud. 

Így legyen.  

Ámen. 


