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A TÉKOZLÓ FIÚ: AZ IDŐSEBB TESTVÉR 
Alapige: Lukács evangéliuma 15:11-32 
 

Ezt a példázatot a tékozló fiú példázatának nevezzük, de nem ez a legtalálóbb cím, amit adhatunk neki, mert 

az alábbi módon van elénk tárva: volt egy bizonyos apa, akinek KÉT fia volt, tehát három emberről szól ez a 

történet.  

A történet tékozló fiúja jelképezi a bűnös embert, és ráadásul ez a fiú a legrosszabb bűnös, akit csak be tud 

Jézus mutatni. Azonban nézzük meg a történet lényegét, amiről valamiért az emberek nagy többsége nem akar 

tudomást venni. Ezt mondja az apa az idősebb fiúnak 32. versben: „Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te 

testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.” És vége. 

Nem tűnik igazán jó befejezésnek, mintha valami hiányozna. Mi történt ezek után az idősebbik testvérrel? 

Nos, itt egy lehetséges befejezés: az idősebb fiú ráébredt bűnös voltára, megbánta azokat és kérte az atyját, 

hogy bocsásson meg neki. Az apja átölelte, megcsókolta, kibékült vele és bevitte az ünnepségre, melyet a 

fiatalabb testvér hazaérkezése miatt szervezett. Szép, befejezés, de sajnos nem ez az igazi befejezés. Mert ha a 

példázat nyelvezetét használjuk, akkor így hangzana: az idősebb testvér olyannyira megharagudott az apjára, 

hogy felkapott egy darab farönköt és addig verte az apját, mígnem az belehalt. Agyonverte őt. 

Emlékszünk még kik voltak ennek a példázatnak a hallgatói? A farizeusok, szadduceusok, az „igazság 

hordozói”, és őszintén: ők képviselnek mindannyiunkat, ők az idősebb testvér! Mind azt gondolhatjuk: „eléggé 

jó vagyok, ki tudok békülni én az Atyával!” De a két fiú példázatának üzenete az, hogy „nem! Nem tudod 

kiérdemelni ezt a bocsánatot, más kell, hogy kiérdemelje neked!” És az evangélium és a példázat ezen üzenete 

és igazsága annyira felbőszítette a farizeusokat, hogy megölték ezért Őt. 

Az evangélium dicsősége Jézus keresztjénél mutatkozik meg, ahol meghal, de nem csak a rómaiak keze által, 

a zsidó vezetők akaratából, hanem Isten mindenható, szuverén akaratából is. Ő volt Isten kiválasztottja, hogy 

megfizesse a büntetést a mi bűneinkért. Egyedül kegyelem által, egyedül a Jézus Krisztusba vetett igaz hit által. 

Legyél akár egyik, akár másik testvér, rohanj Jézushoz, alázd meg magad, Isten csodálatos lénye előtt, 

gyakorolj bűnbánatot és bízd életedet Jézus Krisztusra, már ma, majd adj hálát mindennap ezért azért ingyen 

kegyelemért, melyet Isten egyedül Jézus érdeméért ajándékoz neked. Ámen 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Egyházmegyei képzéssorozat 

Délután 15 órakor Szabadegyházán a Művelődési házban folytatódik az egyházmegyei képzéssorozat. A 

presbiter, mint ember címmel Dr. Kaszó Gyula tart előadást a presbiter személye, családja, lelkigondozása 

kérdéskörében. 

2. Gyülekezeti alkalmak  

Kedden 19 órakor tartjuk a Presbiterek óráját. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör. (Ige: Efézus 3,14-21) 

Szerdán 19 órára várjuk az énekelni szeretőket az énekkar próbájára. 

Vasárnap a megszokott rendben lesznek a gyülekezeti alkalmak. 

3. Erdélyi kirándulás 

A gyülekezet 10 fős küldöttsége ezen a hétvégén utazott Erdélybe, Marosdécsére, hogy egy kirándulás 

keretében látogatást tegyen a testvérgyülekezetnél. 

4. Koncert  

Meghívást kaptunk egy kóruskoncertre, a tordasi evangélikus templomba. Ma délután 17 órakor a Fővárosi 

Protestáns Kántorátus ad egyházzenei koncertet. 

5. Tóvidéki bibliaóra 

Folytatódnak a közös bibliaórák. Október 20-án, csütörtökön, 18 órakor Válban kezdődik az őszi sorozat. 

Várják a gyülekezet tagjait. 

6. Áldozati adományok 

A napokban kezdődik meg a temetőkben a meghirdetett munka, köszönjük a felajánlásokat és az áldozati 

adományokat. Az elmúlt vasárnap négy borítékban összesen 40.000 Ft adomány érkezett. Köszönet érte! 

Természetesen továbbra is van lehetőség csatlakozni munkálatokhoz. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


