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Jézus szeretett az
embereknek Isten
megbocsátásáról
beszélni. De a
templomi elöljárók
sérelmezték, hogy
Ğ a bĬnösökkel
barátkozik.

Ekkor Jézus három
történetet mesélt el
annak bizonyítására,
hogy Isten örül,
amikor a bĬnösök
megbánják a
vétkeiket.
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Az elsĞ történet
arról az emberrĞl
szólt, akinek
100 juha volt.

A pásztor
tüstént az
eltévedt bárány
keresésére
indult,

Egyszer az
egyik bárány
eltévedt.

magára hagyva
a többi 99-et.
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A pásztor addig
megy az elveszett
bárány után, amíg
meg nem találja.
Aztán a nyakába
veszi és meg sem
áll hazáig.

A barátainak
pedig azt mondja :
"Örvendezzetek
velem, mert
megtaláltam
a bárányomat,
ami elveszett."
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Megbánni a bĬneinket,
ez azt jelenti, hogy
sajnáljuk, hogy
vétkeztünk –
olyannyira, hogy
többé nem is
akarunk bĬnt
elkövetni.

Jézus elmagyarázta,
hogy nagy öröm van
az égben, ha csak
egyetlen egy
bĬnös is
megbánja
a vétkeit.
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A következĞ
történet arról az
asszonyról szólt, akinek
10 ezüstpénze volt.
Meglehet, hogy ez volt
az összes megtakarított
pénzecskéje. Rettenetes
dolog történt vele.
Elveszítette az
egyik ezüstpénzét.

Sepert ! Sepert ! Sepert !
Az asszony mindenütt kereste.
Végül megtalálta a pénz. Nagyon
megörült. Ki tudjátok találni, mit
csinált ezután? Igen, elmesélte
az esetet a
barátainak.
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Jézus újra
azt mondta :
" Isten
angyalai
örvendeznek
minden
megtérĞ
bĬnösnek."
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Egy távoli országban a fiú ostobán elköltötte az
összes pénzét. Most mit tehetett? Hogy a dolgok
még nehezebbek legyenek, éhínség
támadt. A fiú akár éhen
is halhatott volna.
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Az utolsó történet volt
a legszomorúbb a három
közül, amit Jézus
elmesélt. Ez a
történet arról
a fiúról szólt,
aki elhagyta a
szülĞi házat.
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Elkeseredettségében, a fiú elfogadott egy
munkát : a disznók etetését. De senkitĞl sem
kapott ennivalót. Talán még a disznók eledelébĞl
is evett volna. Lehet, hogy így is tett ! Ekkor a fiú
el kezdett gondolkozni : "Az apámnál talán még
a szolgák is jól lakhatnak."
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"Visszatérek
az apámhoz
és elmondom
neki mennyire
megbántam a
bĬneimet. Nem
érdemlem meg,
hogy továbbra
is a fia legyek.
Remélem,
hogy felvesz a
szolgájának."

A fiú még eléggé messze járt az otthonától,
de az apa már észrevette, hogy jön. Az apa
boldogan szaladt elébe. Megcsókolta
és szorosan magához
ölelte.
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"Apám, én vétkeztem.
Nem érdemlem meg,
hogy a fiad legyek."
A fiú meg akarta kérni
az apját, hogy vegye
fel szolgálónak. De az
apa félbeszakította :
"Hozzátok ide nekem a
legszebb öltözéket,
hozzatok sarukat
és gyĬrĬt a fiam
számára. És
készítsetek egy
nagy lakomát !"
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Nagy ünneplést csaptak, mert a tékozló
fiú hazatért. Jézus azért mesélte
el ezt a történetet is,
hogy bizonyítsa, Isten
szeretettel fogadja
azokat a bĬnösöket,
akik megbánják
vétkeiket és
megtérnek.

18

17
A tékozló fiú

,VWHQWXGMDKRJ\PLURVV]FVHOHNHGHWHNHWN|YHWWQNHO
(]HNHWĘ EĦQQHNQHYH]L $EĦQHLQNpUWDEQWHWpVDKDOiO

Isten IgéjébĞl, a Bibliából

,VWHQDQQ\LUDV]HUHWEHQQQNHWKRJ\D]HJ\V]O|WW)LiW
-p]XVWNGWHDNHUHV]WUHPHJKDOQLKRJ\PHJIL]HVVHQD
EĦQHLQNpUW'Hė YLVV]DWpUWD]pOHWEHpVIHOPHQWD
3DUDGLFVRPED,VWHQPRVWPiUPHJERFViMWKDWMDD
EĦQHLQNHW

vett történet :
Lukács 15

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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