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      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.08.27.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele        I. évf. 4. sz. 

 
A TÉKOZLÓ FIÚ SOROZAT –   

3. A TÉKOZLÓ FIÚ MÉLYSÉGBE KERÜL 

 

Lekció: Lk 15,1-10 

Textus: 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." 

 

Kedves Testvérek! Ma az atyától messze eső vidékről szeretnék beszélni, s arról, hogy mi történt itt a tékozló 

fiúval. Hogyan került a disznók mellé és hogy jutott el odáig, hogy már a disznók eledelét kívánta meg. 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 száz báránya, amely közül egy eltévedt, 

elveszett. És ez a pásztor otthagyta a kilencvenkilencet, 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 kilencvenkilenc igazan, akinek nincs 

szüksége megtérésre. Nem azért nincs szüksége, mert igaz, hanem azért, mert azt gondolja, hogy igaz. Azért, 

mert nem látja, hogy bajban van. 

 1) A Bibliából arról 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. 

Kedves Testvérek! A mai tékozló fiúk nem hiszik el, hogy aki ott hagyja a mennyei atyát, az az emberölőnek, 

az ördögnek a rabságába kerül. 

2) 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, azok pedig zsarnokká válnak 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, amelyek 

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. 
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3) Harmadszor arról olvasunk, hogy e vidék polgáránál odáig jutott a tékozló fiú, 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. 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 háromszori étkezés. De ami igazán fájdalmas lehetett a tékozló fiú számára, az az volt, hogy 

egyedül maradt.  

Egyszer elmondta el egy depresszióval küzdő ember, hogy ugyan mindenkije van, de még sincs 

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 három, de teljesen elfordultak 

tőlem. Egy mai tékozló fiú, mindenkije van, de még sincs senkije. Ez az emberölő legfőbb célja. Juss el oda, 

hogy teljesen egyedül maradj. Hogy azt gondold, 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 századik 

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. 

Kedves Testvérek! Az örömhír az, hogy pont az ilyen elveszett tékozló fiúkért jött Jézus erre a világra. 

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Hogy leüljön az ilyen 

elveszett fiak mellé, hogy felsegítse őket, hogy örömmel töltse meg a szívüket. Hogy elmenjen a századik 

bárány után is, aki a szakadékba került. Ezért jött Jézus, hogy megszólítson, ha mélységbe kerültél. Hogy 

megtörje a magányodat és elmondja: Isten szeret. 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 Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7) Így legyen. Ámen. 

 

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

 

                                                    
    

 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten kedden, augusztus 22-én 18 órától presbitergyűlést tartottunk, 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten sor került a parókián a redőnyök beszerelésére, valamint a múlt héten  

sikeresen megtörtént a lelkészcsalád Debrecenbe való beköltözése is.  

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

bibliaóra címe: Éden, mint az emberi élet bölcsője. A Bibliaórát előkészítő kérdések a bejárati kis asztalon 

találhatóak. Aki szeretne a bibliaórára ily módon is felkészülni, kérem vigye haza e lapot. 

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

párhuzamosan. 

 

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

mailto:potoraron@yahoo.com

