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A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   

5. A FIÚ HAZAÉRKEZIK 

 

 

Lekció: Mik 7,18-19 

18Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe 

maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik 

kedve, hogy kegyelmet ad. 19Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa 

bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket! 

  

Textus: Lk 15,20-24 

20És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta 

őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. 21A fiú ekkor 

így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok 

méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. 22Az apa viszont ezt mondta 

szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok 

gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! 23Azután hozzátok a hízott borjút, és 

vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, 24mert ez az én fiam meghalt és 

feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek." 

 

 

Kedves Testvérek! 

Az előző vasárnapon láttuk,  

 hogy a lejtő aljára került tékozló fiú rádöbbent, 

hogyha így folytatja tovább, 

 az az út a halálba vezet. 

Ezért magához tért és elhatározta: visszatér, megtér az atyai házhoz,  

 ahol még a szolgák is jobban élnek, mint ahogyan ő. 

Elhatározta, elmondja apjának: Vétkeztem. 

De nem csak elgondolta, hanem el is indult és megérkezett az atyai házhoz. 

 

Ma a tékozló fiúnak az atyával való találkozásáról szeretnék beszélni. 

De még mielőtt ezt megtenném, 

 egy igaz történetet szeretnék megosztani a testvérekkel.  

 

John Griffith volt az a férfi,  

aki a Mississippi folyón átvezető, 

 felvonható vasúti hidat irányította. 

1937 nyarán az egyik napon  magával vitte a 8 éves,  

Greg nevű fiát is a munkába.  

Délben John Griffith fölhúzta a hidat,  

hogy átmehessenek a hajók, 

 és kisfiával együtt leült a megfigyelő toronyba,  

 majd megebédeltek.  

Gyorsan haladt az idő,  

amikor hirtelen a távolból vonatsípjelet hallott.  

Hirtelen az órájára nézett, 

 amely 1: 07-et mutatott.  

Jött a Memphis Expressz, 

 400 utasával, és a híd felé tartott.  

 

Az őr hirtelen lenézett a folyóra,  

hogy vannak-e ott hajók,  

aztán észrevette, hogy kisfia beesett  

a felvonószerkezet fogaskerekek közé.  

 

Hirtelen mentési tervet dolgozott ki,  

de már nem volt ideje rá, hogy végrehajtsa.  

Megint hangzott a mozdony füttyjelzése, 

 egészen közelről úgyannyira,  

hogy már a kerekek zakatolását is hallotta a síneken.  



Hirtelen döntenie kellett. 

Vagy nem ereszti le a hidat, 

ami 400 utas halálát jelenti, 

vagy pedig leereszti a hidat,  

ami azonban a saját fia halálát jelenti,  

aki a hidat mozgató fogaskerekek között volt. 

Nem volt ideje, 

 döntenie kellett.  

S az édesapa fejét karja közé temetve, 

meghúzta a felvonóhíd kapcsolókarát. 

A nagy híd a helyére került,  

és átrobogott rajta a Memphis Express.  

 

Amikor John Griffith fölemelte a fejét,  

könnyek szántották végig az arcát,  

és betekintett a vonat ablakain.  

Üzletemberek olvasták délutáni újságjaikat, 

 finoman öltözött hölgyek itták ebéd utáni kávéjukat,  

és a gyermekek hosszú kanalakkal ették 

 fagylalt gombócaikat a csészékből.  

Senki sem tekintett a hidat szabályozó Griffithre.  

Griffith elkeseredésében odakiáltott az acélvonat felé:  

“Feláldoztam értetek a fiamat! S még csak nem is törődtök vele?”  

De a vonat csak robogott tovább,  

senki sem hallotta az édesapa kiáltását. 

 

Kedves Testvérek! 

Ma is arról a mennyei apáról lesz szó,  

 aki annyira szeretett,  

  hogy odaáldozta fiát értünk tékozló fiakért.  

Akihez haza lehet jönnünk, 

 és Aki vár reánk. 

 

Kedves Testvérek! 

A példázatbeli fiú hazaérkezett. 

Négy vasárnappal ezelőtt beszéltünk már erről részletesen. 

Ma e sorozat mintegy keretes lezárásaképpen  

újra a fiú hazatértére fogunk fókuszálni. 

 

3 pontban a következőkről lesz szó. 

1) először is az atya csókjáról, 

2) másodszor a fiú erre adott válaszáról, 

3) harmadszor az apa feleletéről. 

A fiú hazaérkezett 

 és az apja elé 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? 

Hát hol van az igazság? 

Hát a bűn nem érdemel büntetést? 

Isten akkor nem lenne igazságos? 

 

Kedves Testvérek! 

Az erre adott válasz az egész evangélium legfontosabb üzenete. 

A korábbi vasárnapokon többször is elhangzott az, 

       hogy 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 a jogos 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. 

Ekkor 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. 

 

KT! 

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. 

Azért lett emberré, 

 mert csak így szenvedhetett és tehetett eleget értünk emberekért. 

És mivel Ő Isten is,  

 ezért nem csak egy emberre érvényes az áldozata, 

  hanem minden egyes emberre. 

 

A fenekelést vállaló fiú  

 a legjobb barátja és az osztály helyett kapott büntetést. 

Így a tanár már nem büntetett meg senki mást 

 emiatt a zsírral való székbekenés miatt. 

Mert a bűn megkapta méltó büntetését. 

 

 



Amikor Jézus meghalt a kereszten, ugyanez történt.  

Mivel a bűn büntetése a halál,  

Jézusnak meg kellett halnia. 

S Ő ártatlanul, 

 bűn nélkül vállalta ezt a büntetést helyettem és helyetted. 

Nem egy osztály helyett, hanem az összes ember helyett. 

 

És Isten a bűnért való büntetést már nem hajtja végre abban az esetben, 

 és csak akkor, ha mi bocsánatot kérünk Jézus érdeméért. 

Ha azt mondjuk, 

 hogy Jézus már megbűnhődött, hogy nekem életem lehessen. 

 

KT! 

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. 

 

S erről szól az a szomorú igaz történet is,  

ahol a felvonható vasúti hidat irányító apa feláldozta fiát, 

 csakhogy 400 ember megmeneküljön és éljen. 

S talán az fájt neki a legjobban, 

 hogy a vonaton ülő emberek még csak észre sem vették, 

  hogy milyen nagy áldozatot hozott értük. 

 

 

KT! 

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. 

 

Az előző vasárnapokon többször említettem már, 

 hogy a bocsánat a mennyei Atyánál készen áll. 

Miért áll készen? 

Mert Jézus az Ő halálával egyszer s mindenkorra megszerezte azt nekünk. 

Ezért jöhetünk az atyához,  

 bármilyen nagy bűnünk is legyen. 

Mert nem a bűn mértéke számít, 

 hanem az, hogy Jézus kifizette a büntetést. 

 

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. 

Szó szerint erről szól a gyönyörű aranymondás, 

 ami az újlétai templom előtt is olvasható egy nagy táblán. 

Úgy szerette Isten a világot, 

 hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,  

 hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) 

A példázatban az atya csókja Jézus,  

 ami megmutatja, hogy a bűnbocsánat készen vár ránk. 

Csak el kell vennünk azt. 

Ez tehát az első fontos üzenete mai Igénknek. 

 

 

 



II.  

Másodszor arról beszéljünk,  

hogy mit tesz ez a fiú? Elveszi a bűnbocsánatot. 

Azaz kimondja: Vétkeztem atyám az ég ellen és te ellened. 

 

Kedves Testvérek! 

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. 

Micsoda váltás, micsoda pálfordulás? 

 

Kedves Testvérek! 

Ez a megtérés, ez a szabadulás. 

Mert a hitetlen emberek is csak ezt akarják:  

a mennyei atyától javakat az atya nélkül. 

De a megtérés és bűnbocsánat után 

 az örök életet nyert ember számára 

  már nem az atya ajándékai a fontosak,  

hanem maga a mennyei atya. 

A vele való életközösség. 

És milyen jó, 

 hogy Isten ráadásul megadja az ajándékait is  

az Ő gyermekei számára. 

 

Mert Kedves Testvérek! 

A fiú kimondja: Vétkeztem. 

És ezt nekünk is ki kell mondani. 

Csak úgy lesz a miénk a bocsánat. 

 

Két-három éve megtanítottam a nagyobbik fiamat sakkozni. 

Már mentek a lépések, 

 de az elején volt, hogy meccs közben 

 két bábuval is akart lépni egymás után. 

Meg kellett tanulnia, 

 hogy előbb az egyik játékos lép, utána a másik, 

  de egyszerre egymás után nem lehet 2x lépni. 

Ha az egyik játékos lépett, 

 akkor várnia kell, hogy lépjen a másik. 

 

Kedves Testvérek! 

A sakk nyelvén szólva elmondhatjuk,  

 Isten lépett. 

Azáltal, hogy Jézust megbüntette mindannyiunk helyett, 

 miattam és miattad, Ő lépett. 

Most a mi lépésünkre vár. 

A kérdés, hogy mi lépünk-e. 

 

A megbocsátás készen vár. 

Most Isten arra vár, hogy átvesszük-e? 

S átvenni a bűnbocsánatot úgy tudom, 

 ahogy a tékozló fiú tette. 

Nemcsak elhatározta, hogy bocsánatot kér, 

 hanem hazament, 

 és miután megcsókolta őt az atyja,  

  megvallotta neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. 



 

Kedves Testvérek! 

Isten erre a lépésre vár. 

A példázatban is csak azután fogadja vissza a fiát az apa, 

 miután megtörténik ez a bűnvallás és bocsánatkérés. 

Isten erre a lépésre vár, 

 hogy újra léphessen. 

Másodszor tehát erről volt szó, 

 hogy miként válaszolt a fiú: Elfogadta a bocsánatot. 

 

III. 

És mit lép erre az atya? 

Erről szeretnék harmadjára beszélni. 

Ahogy ezt már az első este is hallottuk, 

 az atya nyelve hirtelen megered.  

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. 

 

Kedves Testvérek!  

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. 

Feltámadott lesz az ilyen ember.  

Mondhatnánk, újjászületett ember,  

 mert lélekben ekkor nyer új életet. 

Már nem az örök halálé lesz, 

 hanem mennyei állampolgárságot kap. 

 

 

Az ilyen emberre, mikor az az ítélő Isten elé áll, 

 az igazságos Atya úgy néz, 

  hogy nem látja rajta a bűnt,  

   mivel Jézus érdeméért megbocsát neki. 

 

Mi történik a bűnével? 

Mik 7,18-19-ben olvassuk:  

18Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe 

maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik 

kedve, hogy kegyelmet ad. 19Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa 

bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket! 

 

Azt mondja: eltapossa.  

Ott egy kis hernyó a földön,  

cipőmmel eltaposom, egy kis nedves folt marad, 

 aztán megszárad. Volt, nincs. 

Így bocsátja meg Isten a bűnt, 

 és a tenger mélyébe veti.  

A tengerbe dobott kövek nem szoktak úszkálni a víz felszínén.  

Lemegy a fenékre,  

és soha senki többé nem látja.  

Így bocsátja meg Isten a bűnt. 

 



És amikor ránk néz a bírói székéből, 

 már nem lát bennünk bűnt, 

 mert megbocsátotta azt Jézus érdeméért. 

 

Kedves Testvérek! 

Az atya tehát megcsókolta fiát, 

 az megvallotta bűneit, 

 Ő pedig visszafogadta őt fiaként. 

 

Mint a sakkban, 3 lépés. 

Előbb az atya lépett. 

Fia által adott egy lehetőséget, hogy megbocsáthasson. 

Jézust feláldozta értünk, 

 és aki az Ő érdeméért kér bocsánatot, az megkapja. 

És most a mi lépésünkre vár. 

 

KT! 

Mindenkinek megvan a megbocsátás adagja. 

Aki lép, aki megvallja bűneit,  

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. 

 

Kedves Testvérek! 

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. 

Kedves Testvérek! 

Ne múljon el úgy ez a hét, hogyha még ezelőtt nem tetted volna 

 hogy most nem lépsz oda Isten elé. 

Lépj oda, s valld meg vétkeid.  

Mond: Uram vétkeztem ebben és ebben… 

Kérlek bocsáss meg. Köszönöm, hogy megbocsátottál. 

Köszönöm, h. fiaddá fogadtál. 

Köszönöm, hogy mennyei állampolgárságot ajándékoztál. 

Legyen áldott érte a Te nagy neved.  

Így legyen. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


