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A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   

4. AKI FELÉBRED ÉS MEGTÉR, ÜDVÖSSÉGET KAP 

 

 

Ézs 55,6-11 

Lk 15,17-19: Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány 

bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok!  Útra kelek, elmegyek 

apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 

Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem 

olyanná, mint béreseid közül egy. 

 

 

KT! 

A korábbi vasárnapokon soron követtük azt, 

 h. a tékozló fiú hogy indult el a lejtőn, 

  és hogy érkezett el a lejtő mélyére. 

Végignéztük, hogy miként hozta meg azt a hibás döntést, 

 amely által kiszakította magát az atya közeléből, 

  és ennek következtében sorozatos hibás döntések során eljutott  

  a lejtő legaljára. 

Kikérte a vagyon rá eső részét,  

 majd elköltözött messze földre, ott eltékozolta javait, 

  s mikor éhínség lett azon a földön,  

       elszegődött a vidék egy polgárához, 

         aki egy zsidó számára legaljasabb feladattal bízta meg: 

   legeltesse a disznóit. 

És ugyan dolgozott, 

 se bért, se ennivalót nem kapott, 

 hiába kívánta meg a disznók eledelét, abból sem volt szabad ennie. 

 

KT! 

Az Istentől való elszakadás törvénye,  

 mondhatni az Istennel szembeni engedetlenség törvénye,  

vagyis a bűn törvénye ez: 

haladni lefelé a lejtőn, 

amelynek a vége a kárhozat. 

Meddig tart a lejtő? 

    Addig, míg az ember fel nem ébred.  

De nem mindegy, mikor ébred fel. 

Vannak, akik már túl későn,  

 a kárhozatban ébrednek fel. Ők már nem tudnak visszafordulni. 

 

Ez a fiú még idejében felébredt. 

 Rádöbbent, hogy ha így folytatja tovább,  

  ez a lejtmenetben tartó út a halálba visz. 

Felébredt, és visszafordult. 

Ma erről szeretnék beszélni bővebben, 

 de előbb egy rövid kis történetet hadd mondjak el. 

 

Egy utcai evangélizáción történt, 

 hogy egy volt alkoholista ember kiállt, 

  és az összegyűlt embereknek elkezdett beszélni arról, 

hogy miként kezdte el előbb csak alkalmi koccintásokkal az italozást, 

 majd miként vált rabjává az italnak. 

Hogyan járta meg az alkoholizmus sötét bugyrait, 

 hogyan jutott el a lejtő legaljára, 

és hogyan hallotta meg azt, hogy Isten szereti őt,  

 és hogyan vallotta meg bűneit, és hogyan kapott Jézustól új életet. 

Amint bizonyságot tett, 



 hallgatta őt egy arra járó meggyőződéses ateista is, 

  aki hangoskodva elkezdett megjegyzéseket tenni, 

  s hangoztatta, 

 hogy a vallás csak egy álom, nem valóság, 

 és ennek a volt alkoholistának a megtérése sem más, csupán álom. 

Aztán egyszerre csak odafurakodott hozzá egy kislány, 

 aki az ateista férfi kabátját kicsit meghúzogatta, 

  s megszólította őt: 

Kérem bácsi, ha ez csak egy álom, 

 akkor fel ne ébressze. Ő az apukám. 

 

KT 

Mi sem tanúskodhatna hitelesebben  

ennek a megtért embernek az életváltozásáról, 

 mint a kislányának a halk szava. 

És Isten minket is ilyen életváltozásra akar elvezetni. 

Hogy lássuk meg a saját lejtőnket, 

 és idejében ébredjünk fel. 

 

 

Ma 3 pontban a következőkről szeretnék szólni. 

1) Először is arról, hogy ez a fiú magába száll,  

azt is mondhatnánk, hogy ráébred a valóságra.  

 Így is mondhatnánk, felébred. 

2) ez a fiú visszatér az apjához. Úgy is mondhatnánk, megtér. 

3) Isten a megtérésünk által új életet akar ajándékozni nekünk, 

 s ezzel együtt mennyei állampolgárságot. 

 

I. 

Először tehát arról beszéljünk, 

 hogy a tékozló fiú élete mélypontján a magányban,  

  a disznók között, 

  korgó gyomorral, éhesen magába szállt. 

Más szóval magához tért. 

Mintha kábultságból ébredt volna fel. 

Rádöbbent, hogy ettől már nincs lejjebb, 

 és visszagondolt az atyai házra. 

Arra gondolt, 

 hogy otthon a megterített asztal körül ott ül édesapja, testvére,  

  a béresek és esznek. 

Nincs semmiben hiányuk. 

Még a szolgáknak is jól megy sora. 

 

Ő pedig itt a messze idegenben,  

 mint egy kivert kutya, jött-mentként éhezik. 

 

Ez a fiú egyszer csak felébred. 

Rádöbben arra, hogy ha így folytatja tovább lejtmenet, 

 a halál felé zuhan tovább. 

 

 

Mert KT! Ez a célja az ördögnek, 

 hogy megkötözzön és a halálba rántson. 

Két hete elhangzott, 

 hogy az ördög emberölő volt. 

S az emberi élet legnagyobb kérdése az, 

 hogy rádöbben-e arra,  

     hogy az Istentől való elszakítottságom vége az, 

       hogy az örökkévalóságot is Istentől elszakítva kell eltöltenem. 

 

Van egy keresztyén film, aminek az a címe, hogy Találkozás. 

Én magam nagyon szeretem ezt a filmet. 

Sokszor megnéztem már. Legutóbb tavaly az egyházmegyei táborunkra 

vittem el, 

 ahol az egész tábor közösségének alkalma volt megnéznie. 

Arról szól, hogy öten nagy viharba keverednek, 



 és betérnek egy gyorsétterembe az út mentén, 

   és kiderül, hogy aki kiszolgálja őket a pultnál, nem más mint Jézus. 

Kiderül, hogy mindegyikőjükről tud egyenként mindent. 

S van egy férfi, aki egy dúsgazdag, sikeres üzletember, 

 aki ellenségesen, vádlón beszél Jézussal. 

S Jézus azt mondja neki. 

Ha valaki egy egész életen keresztül úgy él, 

 hogy nem hajlandó Isten királyságába térni, 

nem hajlandó elismerni Jézus Úr voltát az élete felett, 

vajon nem lenne-e igazságtalan a halála után az, 

 hogy Isten országába kerüljön. 

Hiszen ha egy életen keresztül úgy élt és úgy döntött, 

 hogy neki nem kell Isten, 

akkor nem lenne fair Istentől, 

 ha az adott ember akarata ellenére a halál után  

az Ő hatalma alá kényszerítse, 

   és a mennyek országába fogadja. 

 

 

 

Úgy szíven ütött ez a mondat.  

Ezek szerint az emberek többsége, 

 derék, jóravaló, tisztességes emberek is  

csak azért kerülnek a kárhozatba haláluk után, 

 mert földi életükben nem ismerték el Jézus Úr voltát 

  az életük felett. 

Hiába voltak bármennyire is jó emberek. 

 

És Isten, akiről már az 1. vasárnap elhangzott, 

 hogy nem láncol magához az életben, 

  ugyanúgy a halál után sem teszi ezt. 

Az örök sorsunk tehát attól függ, 

 hogy itt e földi létben ráébredünk-e erre.  

Úgymond felébredünk-e? 

 

Meglátjuk-e KT!, 

 ahogyan ez a tékozló fiú is meglátta, 

hogy ha itt e földi életben nem kapunk mennyi polgárjogot, 

 akkor a halál után erre már nem lesz lehetőségünk. 

 

Az 1. vasárnap az is elhangzott, 

 hogy a mennyi atya ugyan elenged, de nyitva is hagyja az ajtót. 

Azaz a menny ajtaja ma is még nyitva áll. 

Vár vissza a mennyei Atya a kész bocsánattal, 

 de a menny ajtaja csak addig marad számunkra nyitva, 

  amíg e földön élünk. 

 

Ez a fiú azt gondolta ott, amikor magába szállt. 

Visszamegyek apámhoz, elé állok és elmondom: 

Vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó, hogy fiadnak 

hívj! Tégy engem béreseid közül egynek. 

 

 

KT! 

Ez a fiú ráébred arra, hogy vétkezett.  

Nagy dolog ez, 

 ha valaki eljut idáig, hogy kimondja: vétkeztem. 

Én vétkeztem.  

Én loptam, én hazudtam, 

 én csaptam be mást,  

 én keltettem valakinek a rossz hírét a háta mögött, 

 én mulasztottam,  

 én haragudtam, én gyűlöltem. 

És mindezt nagyon sajnálom.  

Vétkeztem Uram. Nem vagyok méltó semmire. Nincs mentségem. 

 



Azért nagy dolog ez, 

 mert az ember hajlamos mindig másra kenni a bűnt. 

Ezt jól megtanultuk ősszüleinktől, 

 hisz amikor Isten felelősségre vonja Ádámot, azt mondja Ádám:  

  Az asszony, akit mellém adtál, ő a hibás, 

 és ezzel szinte Istent vádolja. 

  Éva pedig a kígyóra mutogat. 

Vagy ha nem másra fogjuk,  

 azt mondjuk, hogy hát mindenki ezt csinálja. 

Sőt, ha a bűnről hallunk, 

 akkor hajlamosak vagyunk azokra az emberekre gondolni, 

  akik a szegedi Csillag-börtönben ülnek. 

És azonnal mondjuk: hát ők bűnözők. Ők talán gyilkoltak is. 

Ők bűnösök. Igen. 

De én? 

Én jó ember vagyok. 

Amúgy is tudnék mondani 10-15 embert, akitől sokkal jobb vagyok. 

Ha más az is, én nem vagyok bűnös. Én aztán nem. 

 

 

 

Ezért mondja KT! Jézus az elveszett juh példázatában, 

 ahogy arról egy hete is hallottunk, 

hogy nagyobb az öröm a mennyben egy megtérő bűnösön, 

 mint 99 igazan. 

Nem azért, mert az a 99 megigazult lenne,  

 hanem mert azt hiszik, hogy ők igazak, hogy nekik nincs bűnük, 

  hogy nekik nincs szükségük megváltásra, 

 megtérésre, újjászületésre. 

Mert úgy gondolják, 

 hogy ők annyira jók,  

 hogy mindegy lett volna, ha Jézus meg sem hal, 

  mert nekik aztán nincs szükségük  

    Jézus megigazító kereszthalálára és feltámadására sem.  

Holott nekik is ugyanúgy szükségük van erre, 

 csak még nem ébredtek rá. 

 

Ezért nagy dolog, 

 ha egy tékozló fiú, vagy akár egy jó és tisztességes fiú is felébred, 

                rádöbben bűnös voltára, és arra, hogy ez az út a kárhozatba vezet. 

Ezért csodálatos dolog az, 

 ha Isten Szent Lelke és Igéje által ma is megszólít embereket, 

  rámutat a bűneikre, 

és ma is megtörténik a csoda, 

 hogy az amúgy alapjába véve rendes emberek is  

sírva borulnak le a mennyei atya elé, 

   és kimondják: Vétkeztem. 

 

Ez a fiú megteszi ezt. 

 

II. 

Aztán azt olvassuk, és erről szeretnék másodszor beszélni, 

 hogy felkelvén elindul az atyai ház felé. 

Ez egy nagyon lényeges pont. 

Miért? 

Hisz nem elég az elhatározás,  

 hanem vissza is kell térni az atyai házhoz. 

A gyakorlat azt mutatja, 

 és nagyon sok esetben az látszik 

 hogy elkezd munkálkodni valakinek a szívében az Ige, 

  vágyakozni kezd Isten szabadítása után, 

aztán az ördög olyan gondolatokat ad, 

 amivel eléri, hogy a felébredés után ne történjen meg  

 visszatérés az atyához, 

 a megtérés az atyai házhoz. 

Az ördög fél attól, hogy az általa megkötözött emberi lelket elveszti, 



 azt a gondolatot adja, hogy csak semmi kapkodás. 

  Ej, ráérünk arra még. 

  Csak szépen lassan. 

Nem kell ám olyan gyorsan sietni a mennyei atyához. 

 és leborulni Előtte, és megvallani a bűnöket, 

  és megválni azoktól. 

Csak ne olyan hevesen. 

 

Vagy azt mondja, amit ez az ateista ember is mondott, 

 hogy ez csak álom. 

Olyan nincs, hogy egy ember megváltozzon. Kutyából nem lesz szalonna. 

 

Próbál visszatartani, késleltetni. 

Mert ha sikerül valamivel hátráltatnia, 

 lehet, hogy eléri,  

hogy ne történjen meg az Isten előtt való bűnbánattartásunk. 

    elindulásunk. 

 

Ezért K Testvérem! 

Hadd bátorítsalak, hogy még ma borulj oda Isten elé, ha eddig nem tetted 

volna. 

 

 

Szólítsd meg Őt: 

Drága mennyei Édesapám! Vétkeztem … ebben és ebben. Sajnálom, 

bocsáss meg. 

Vagy kérjük Tőle, Uram! Mutass rá az életemben arra, amit te gyűlölsz  

 és bűnnek látsz, és kérlek, vedd el tőlem! 

Add, hogy lássalak meg Téged annak, aki igazán vagy, 

 és magamat is úgy lássam, ahogyan Te látsz engem! 

Vedd el az én bűneimet! 

 

A mennyei Atya alig várja, 

 hogy ezt megtehesse.  

Alig várja, hogy megszólítsuk őt. 

 

Ézs 55,6: Keressétek az Urat, amíg megtalálható! 

Hívjátok segítségül, amíg közel van! 

 

Most, ha Őt közel érezzük magunkhoz, szólítsuk meg Őt! 

Ne engedjük, hogy az ördög elbizonytalanítson minket! 

 

Mert KT! 

A megtérés azt jelenti, hogy elfordulok az eddigi szokásaimtól és 

életvitelemtől.  

és átadom az uralmat az életem fölött a mennyei atyának. 

Ez a fiú is ezt tette. 

Elfordult addigi életétől.  

Hátrahagyta a disznókat,  

 a volt ivócimboráit, 

 a távoli vidéket, annak polgárait, 

és elment egészen az atyjához. 

És elhatározta, hogy azt fogja mondani: Vétkeztem. 

Tégy engem béressé. Most már neked akarok szolgálni. 

 

Mert a megtérés uralomátadást is jelent. 

Atyám, mostantól Te legyél Úr az életemben. 

 

III. 

Ugyanakkor a megtérés újjászületést is jelent. 

És ez a harmadik, amiről még beszélni szeretnék. 

 

Én Magyarországon, Kisvárdán születettem, ezért magyar állampolgárságot 

kaptam a születésem pillanatában.  Nem németet, vagy angolt, mert én 

Magyarországon születettem. Ezzel együtt kaptam jogokat, és 

kötelezettségeket is. 



Így működik ez Isten királyságában is. 

Ennek is születés révén lehetünk állampolgárai. De nem testi születés által. 

Jézus Nikodémusnak, egy tiszteletreméltó írástudónak mondja: 

 Ne csodáld, hogy azt mondtam neked: Szükség néktek újonnan 

születnetek! (Jn 3,7) 

Ezt Nikodémusnak mondja, aki egy köztiszteletben álló, másokat tanító 

ember volt.  

Még neked is újjá kell születned. 

Ne csodálkozz ezen! mondja neki. 

 

KT! 

Amikor Isten megszólítja az embert,  

 az megszomorodik a bűnei miatt, 

 s leborul Isten előtt,  

megszólítja Istent,  

s megvallja neki a bűneit,  

és azt kéri, hogy Uram, jöjj a szívembe, az életembe,  

   akkor az az ember újjászületik. 

Az ilyen ember születés, lelki születés jogán 

 beleszületik a mennyei királyságba. 

s mennyei polgárjogot is kap. 

 

Mi szükséges mindehhez? 

1) a tékozló fiúhoz hasonlóan ébredjünk fel.  

lássuk meg életünkben, hogy Isten nélkül merre tart az életünk. 

2) ne csak gondolkozzunk erről, hanem boruljunk Isten elé.  

Jöjjünk hozzá, és valljuk meg bűneinket Előtte,  

 s kérjük hogy Szentlelke költözzön szívünkbe. 

3) Ez az újjászületés. Ezáltal válunk a menny polgáraival 

Így tudjuk élni tovább az életünket abban a biztos tudatban, 

 h. nekünk üdvösségünk, örök életünk van. 

 

K Testvérem! 

Ézsaiás könyvében azt olvastuk:  

Hívd segítségül az Urat addig, amíg közel van.  

azaz ne várj a döntéssel.  

Ha eddig nem tetted volna, térj meg a mennyei Atyához. 

Hívd Őt segítségül.  

Vidd elé bűneid, és tapasztald meg az újjászületés csodáját. 

Ámen. 

 

 

 

  



Megtérők imája 

Mennyei Atyám, beismerem, hogy sokat vétkeztem ellened, nagyon távol 

kerültem Tőled - lemaradtam, Uram. 

De én most beismerem, hogy ezért én vagyok a felelős. Én, Uram – senki 

más. Nem hibáztatok többet senkit, hanem Hozzád jövök. 

Kérlek Téged, emelj fel, gyógyíts meg a sebeimből, gyógyítsd meg a 

szívemet a sérelmektől, a testemet, lelkemet is gyógyítsd meg! 

Kérlek Téged, Uram, bocsásd meg minden bűnömet! Írd fel az én nevem is 

az Élet Könyvébe! Adj nekem örök életet, a Jézus nevében! 

Köszönöm, hogy meghallgattál, köszönöm, hogy ettől a pillanattól én is a 

gyermekednek mondhatom magam. Köszönöm Neked azt az új ruhát, 

amelyet Tőled kaptam most. Uram, segíts nekem vigyáznom rá, hogy ne 

mocskoljam össze! Tarts meg engem! Vezess a Te utadon! Jézus nevében 

kérlek! Ámen. 

 

 

 

 

 

 

  

    


