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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.09.10.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele        I. évf. 6. sz. 

 
A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –  5. A FIÚ HAZAÉRKEZIK 

 

Lekció: Mik 7,18-19 

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! Ma a tékozló fiúnak az atyával való találkozásáról szeretnék beszélni. Három pontban a 

következőkről lesz szó. Először is az atya csókjáról, másodszor a fiú erre adott válaszáról, harmadszor pedig 

az apa feleletéről.  

I. A fiú hazaérkezett és az apja eléje futott, átölelte és megcsókolta. De most felvetődik a kérdés, hogy 

ilyen egyszerű lenne? Hogy egy bűnös ember, aki igazán rossz dolgokat is elkövetett, csak így bocsánatot 

kap? Hol van az igazság? A bűn nem érdemel büntetést? Isten akkor nem lenne igazságos?  

Kedves Testvérek! Az erre adott válasz az egész evangélium legfontosabb üzenete. Isten egyik 

legfontosabb tulajdonsága az, hogy Ő nagyon szeret, ugyanakkor amellett, hogy szeret, igazságos is. Ha pedig 

igazságos, akkor a bűnt meg kell büntetnie, hiszen egy igazságos bírótól ezt várjuk: tárja fel a bűnt és büntesse 

meg annak súlya és mértéke szerint. Ezért is olvassuk a Bibliában, hogy a bűn fizetsége a halál, ugyanakkor 

úgy folytatódik ez az igevers: de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. A bűnnek tehát van büntetése, komoly 

büntetése van, ez a büntetés a halál, az örök halál, a kárhozat. A Biblia tanítása szerint egyszer minden 

embernek meg kell állnia Isten igazságos bírói széke előtt, ahol Isten kimondja életünk felett az ítéletet. De 

mivel Isten nagyon szeret minket, ezért adott egy lehetőséget, ami által megmenekülhetünk az ítélet alól. 

Egy prédikációban hallottam azt a példát, ami nagyon szemléletesen tárja elénk az evangélium 

központi üzenetét. Még a 2. világháború utáni időben tanított egy idős pedagógus, akinek még pálcája is volt. 

Ugyan nem használta a pálcát, de azért ott volt a teremben. Szerették a diákjai a tanárurat, de volt egy fiú, aki 

ki akart szúrni vele és kitalálta, hogy kenjék be a székét gépzsírral. Sokan ellenezték ugyan, de ő makacsul 

kitartott gonosz terve mellett, és bekente a széket, ami hasonló színű volt a gépzsírhoz, s a tanár beleült. Abban 

az időben, a 2. világháború után egy embernek jó ha egész évre tellett egy rendes nadrágra. A tanár nagyon 

dühös lett. Csak akkor látták őt elvörösödni. Megemelt hanggal elmondta, hogy ilyen dolgot senkivel szemben 

sem szabad elkövetni és hogy ezt az osztály megtanulja, kénytelen megbüntetni a bűnöst. 

Ezért kérte, hogy mondják meg, ki tette ezt. Nagy csend honolt a teremben. Kérte másodjára is. Senki 

sem jelentkezett. Ekkor azt mondta, hogy mivel az osztály tudja, ki volt a bűnös és mégsem szól senki, ezért 

kénytelen az egész osztályt megbüntetni. Ekkor felállt egy fiú. Azt mondta, ő tette. Kihívta őt a tanár és akkor 

látta az osztály először ezt a pálcát igazán dolgozni. Szegény fiú, alig tudott a helyére menni, annyira 

elfenekelte őt a tanár. Ez a fiú annak a fiúnak volt a legjobb barátja, aki bekente a tanári széket zsírral. Hogy 

se a barátja, se az osztály ne kapjon büntetést, magára vállalta azt. 

Kedves Testvérek! Hogy Isten bírói széke előtt megállva mi emberek se kapjunk büntetést, az Úr Jézus 

hasonlóképpen cselekedett. Ez történt Nagypénteken, amikor Jézus ártatlanul meghalt. Magára vállalta a mi 

bűneink büntetését, hogy kiengesztelje az igazságos és a bűnt gyűlölő mennyei Atyát. A kereszten láthatjuk 

meg mi igazán a mennyei Atya igazságosságát és az emberek irányába érzett szeretetét. Hiszen a mennyei 

Atya engedte, hogy a fia meghaljon, csakhogy mi emberek éljünk. Isten is feláldozta a fiát, mert az Ő 

igazságossága nem engedheti meg, hogy a bűn büntetlen maradjon. És mivel Jézus meg lett büntetve, így aki 

Jézus érdeméért kéri Isten bocsánatát, az megkapja azt. 
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Feltehetjük most a kérdést, hogy a tékozló fiú példázatában hol van erről szó? Hol van szó Jézusról, 

az értünk hozott áldozatáról? Van egy találó és szellemes bibliamagyarázó, aki szerint a példázatban az atya 

csókja nem más mint Jézus. A csók, a szeretet kifejezésének jele. És Isten az irántunk, emberek iránt érzett 

szeretetét azzal mutatta meg leginkább, hogy fiát áldozta fel értünk. 

II. Mit tesz ez a fiú? Elfogadja a bűnbocsánatot. Azaz kimondja: Vétkeztem atyám az ég ellen és te 

ellened. Mennyire másként beszél már ez a fiú, mint akkor, amikor elhagyta az atyai házat. Akkor azt mondta: 

Add ki! S ennek az volt az üzenete, hogy nekem csak az atya javai kellenek az atya nélkül. Most azt mondja: 

Vétkeztem. Amikor elhatározta, hogy visszatér, ott volt még az a mondat is, hogy majd ezt is elmondja:Nem 

vagyok méltó, hogy fiadnak hívj. Tégy engem egynek a béreseid közül. Itt már nem az atya javait akarja, hanem 

csak az atyát, hogy vele közösségben éljen, Teljesen alárendeli magát az atya akaratának. Csak Te kellesz 

Atyám, nem a te javaid. Ez a megtérés. 

III. És mit lép erre az atya? Új ruhát adat a fiára, olyat, amilyet csak tiszteletreméltó emberek hordtak. 

Ezzel azt üzente, hogy ami volt, elmúlt. A fiam tetteiről, bűneiről már nem lehet beszélni. Új, tiszta lappal 

indított. Ő egy tiszteletreméltó ember. Gyűrűt és sarut kap: ezzel kifejezésre kerül, hogy gyermeki rangba 

emeltetik vissza, újra visszafogadtatik a családba. Ezzel kimondja az atya: Ő az én fiam, aki meghalt és 

feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez a két ellentétpár leírja a mi életünket is. Ha az atya nélkül élünk, a 

státuszunk elveszett és a lelki halál állapotában vagyunk, hiszen elszakadtunk az élet forrásától, az atyától. Az 

ember válasz-lépése, megtérése után viszont ez a státusz megváltozik arra, hogy megtaláltatott. Már nem az 

örök halálé lesz, hanem mennyei állampolgárságot kap. 

Kedves Testvérek! Mindenkinek megvan a megbocsátás adagja. Aki válaszol Isten megbocsátó 

szavára, az megkapja a bűnbocsánatot. Olyan ez, mint egy nyeremény. Ha valakinek megvan a nyerő szelvény, 

bemehet érte. Viszont ha nem jelentkezik, nem kapja meg. Minden egyes embernek van ilyen szelvénye. 

Mindenki megkaphatja a bocsánatot, s vele együtt a fiúságot és a mennyországot, aki leborul Isten előtt és 

imában bűnei megbocsátását kéri, s hittel megvallja Isten előtt bűneit. Így legyen ez a mi életünkben is. Ámen.  

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

                                             
 

Hirdetem, hogy istentiszteletünkön megkereszteltük Boglárkát, Megyesi Zsolt György és Buc Judit 

gyermekét. A kis Boglárka és szülei életére Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk. Szeretettel várjuk a 

családot a továbbiakban is gyülekezeti alkalmainkra. 

 Újból hirdetem, hogy szeretnénk ifjúsági órát indítani a gyülekezet fiataljainak. Előre láthatóan 

szombat estére terveznénk ezt az alkalmat, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat.  

Hirdetem, hogy jövő héten szerdán 17 órától bibliaórát tartunk. A jövő heti téma: A bűn története. 

A bibliaórát előkészítő kérdések a templom bejáratánál lévő kis asztalon találhatóak.  

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány által lehetőségünk nyílt arra, hogy egy férfi vagy 

nő takarító munkakörben közfoglalkoztatottként heti 40 órában a templomban és a templom körül 

dolgozhasson. A nettó szakképesítés nélküli közfoglalkoztatotti havi bér bruttó 81.530 Ft, ami nettó 54.217 

Ft. Ha valaki ismer a munkakörre alkalmas embert, kérem jelezze. 

 Hirdetem, hogy szeptember 11-én hétfőn délután 17 órakor takarítást szervezünk a templomon 

belülre, s esetleg a templom előtti cserjék tisztogatására.  

 Hirdetem, hogy az Újkerti Közösségi Házban Luther nyomában címmel tűzzománc, grafikai, fotó, 

makett és dokumentum kiállítás nyílt, amely szeptember 20-ig tekinthető meg a nyitvatartási időben. 

 Hirdetem, hogy a Reformáció 500. évfordulója alkalmából egyházmegyénk gyülekezetei között 

szószékcserére kerül sor két hét múlva, szeptember 24-én vasárnap. Gyülekezetünkben Gacsályi Zsolt, a 

Debrecen-Józsai Egyházközség lelkésze fog szolgálni, én pedig a nagylétai gyülekezetben prédikálok majd. 
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