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„Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, 
elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.”

 Lk 15,20

Kedves Testvérek!

A mai példázat az elveszett, de megta-
lált életről szól. A fejezet másik két pél-
dázata is elveszett dolgokról szól – az 
elveszett juhról és az elveszett drach-
máról, de ezek kicsit eltérnek a tékoz-
ló fiú példázatától. A különbség abban 
van, hogy a másik két példázatban leírt 
elveszett dolgok öntudatlanul, nem saját 
hibájukból vesztek el. Az elveszett juh 
esetleg magától kóborolt el, de az sem 
tudatos. Ennek a veszélye sajnos az em-
bert is fenyegeti. Az élet zajában, for-

gatagában elsodródik Isten közeléből. 
Valamennyiünk életében vannak, lehet-
nek ilyen periódusok. 
Még egy gondolat az elveszett juh pél-
dázatához: a példázat a zsidó hagyo-
mányban, a halahában is megtalálható, 
de más előjellel. Ott ez a példázat nem 
azzal zárul, hogy a jó pásztor elmegy és 
megkeresi azt az egyet is, hanem hagyta 
azt az egyet, és a másik 99-re még job-
ban vigyázott, bedeszkázta az ablakot, 
és minden módon óvta megmaradt nyá-
ját. Ez a példázat komoly üzenetet hor-
dozott a kortársak számára: Jézusnak 
mind a száz kell, egyről sem hajlandó 

lemondani.
A mai példázat egészen más. A kisebb 
fiú itt mondhatni előre megfontoltan, sa-
ját akaratából hagyta el a szülői házat, és 
kereste máshol a boldogulást. 
Valójában mindenki életének vannak 
ilyen időszakai. Főleg kamaszkorban, 
szeretjük elhagyni az addigi megszokot-
tat, megismerni a világot, felfedezni más 
értékrendeket. Örsi Anikó tanárnő még 
Sárospatakon mesélt egy szép történetet 
ezzel az életszakasszal kapcsolatban. 
Egy ember látott egyszer egy pillangót, 
amint éppen kikelni készült a bábból. 

Megszánta, lefejtette róla a már szük-
ségtelen bábot. A jó szándék azonban 
katasztrofális következményekkel járt: 
a pillangónak szüksége lett volna arra 
az edzésre, amit a bábból való kikelés 
jelentett volna, így azonban csak ült – 
repülni sosem tudott, mert szárnyai nem 
erősödtek meg kellőképpen. Így van ez 
az ember kamaszkorával is: szüksége 
van azokra a harcokra, küzdelmekre, 
hogy megtalálja önmagát. Mire eljön a 
felnőttkor, már valódi erőre van szük-
ség. Ezt az időszakot sem lehet megspó-
rolni, bárhogy is szeretné akár az ember 
vagy annak környezete. A kemény küz-
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delmek időszaka ez – különösen fontos 
benne az imádság, bölcsesség. 
A kisebb fiú, miután kikérte örökségét, 
elment messzi földre. Nem csak földraj-
zilag – valószínűleg vallásilag is, hiszen 
disznópásztornak állt, és mint tudjuk, 
Izraelben nem neveltek disznókat. Nem 
csak a szülői háznak, de az ősi hagyo-
mányoknak is hátat fordított. Hogy az 
ottani értékrendet mennyire tette magá-
évá, nem tudjuk. A mi életünkben is na-
gyon fontos, hogy bármilyen környezet-
be is kerülünk – hitünk, belső értékeink 
stabilak legyenek. Persze a példázatbeli 
fiú csak akkor adta ilyenre a fejét, ami-
kor már elfogyott a pénze, mellyel tény, 
hogy nem jól sáfárkodott. Ez is kérdést 
vet fel számomra: mit kezdek az örök-
ségemmel, lelki örökségemmel, a lelki 
kinccsel, mely rám bízatott?  
A messzeségben azonban már nem véd-
te semmi, főleg nem önmagától. Meg-
tehetett mindent szabadon – de a követ-
kezményektől már nem védte semmi. És 
egyszer csak megfogalmazódott benne a 
gondolat, hogy vissza kell térni. De ho-
gyan álljon az apja elé, hiszen súlyosat 
vétett ellene? Úgy gondolta, hogy beáll 
legalább munkásnak hozzá. Azonban 
amikor az apja meglátta, elé szaladt, és a 
nyakába borult, hiszen visszakapta azt, 
akiről már azt hitte, hogy elvesztette. 
Amikor készülünk a karácsonyra, jus-
son eszünkbe, hogy Isten elénk jött Jé-
zus Krisztusban, hogy találkozhasson 
velünk. Ő maga készíti a lehetőséget, és 
vár bennünket a Golgota keresztjénél, 
hogy az ő gyermeke – vagyis mi – ismét 
együtt lehessünk, békességben. Az Is-
tennel való találkozásnak ára van, és ezt 

az árat Ő maga fizette meg helyettünk. 
A nagyobb testvér nem vette jó néven 
öccse előkerülését. És emberileg nézve 
még valahol igaza is volt: hiszen ő dol-
gozott, elvégezte legjobb tudása szerint 
napi feladatait, melyekkel apja megbíz-
ta – elfogadta az értékrendet, melyet a 
szülői ház és a környezete diktált. És 
úgy érezte, hogy nem kapja meg ezért a 
bérét. Most pedig megjön az öccse, aki 
már meg is kapta a jussát, és fejedelmi 
fogadtatásban részesül. 
Számomra most nem is ez az emberi 
indulat volt az érdekes, hanem sokkal 
inkább az, ahogyan az apja viselkedett 
a nagyobb fiúval: nem bántotta, és nem 
erőltette rá a saját véleményét önző mó-
don, hanem elmagyarázta neki a miér-
tet. Megmutatta, hogy örülnie kell, hogy 
megkerült a testvére. Ez a történet szá-
momra ebben is példamutató: Isten szá-
mára mindegyik testvér fontos, egy kö-
zösséget akar belőlünk formálni – akár 
csak most térünk meg, akár már régen 
Istennel járjuk életünk útját, útjait. 
Lassan készülünk a karácsonyra. Ekkor 
is lesznek találkozások –  elsősorban 
Istennel. Amikor Isten ezt a találkozást 
előkészítette, a legigazabb fiút küldte 
el közénk. Ez a fiú nagyon is megér-
tette, megérti a tékozló fiakat, szemben 
a példázatbeli fiúval, még akkor is, ha 
Ő a legteljesebb mértékben tartotta be 
Mennyei Atyja parancsolatait. Ez a fiú 
szívesen látja a tékozló fiakat, és azt 
szeretné, hogy minél nagyobb számban 
térjenek vissza az Atyához. 
Készüljünk így a karácsonyi találkozás-
ra!          Ámen!

(Elhangzott 2012. december 2-án.) 
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A prágai magyar szülők társulása, az Ig-
lice Egylet 2012 szeptemberében volt tíz-
éves. Egy évtizede dolgozunk azon, hogy 
összetartsuk a Prágában és a környé-
kén élő magyar vagy félig magyar kis- és 
nagygyermekes családokat, és a magyar 
ajkú gyermekeknek megfelelő környe-
zetet teremtsünk a nyelv gyakorlásához 
és nyelvtudásuk csiszolásához. Munkánk 
szerteágazó: szervezünk színházi, zenei és 
bábelőadásokat, hétvégi és nyári táborokat, 
irányítjuk a bölcsődés-, az óvodás- és az 
iskoláskorú gyermekek állandó magyar 
nyelvű oktatását. 

Az Iglice Egylet évente pályázik a Prága Főpolgármesteri Hivatal valamint 
a Cseh Köztársaság Oktatási, Ifjúsági és Testnevelési Minisztériuma által 
meghirdetett, a kisebbségi oktatást támogató ösztöndíjra – alkalomadtán a 
Rákóczi illetve a Szülőföld Alapítványtól kérünk támogatást.

Az említett forrásokból nyert támogatás oroszlánrésze jelentős mennyisé-
gű saját befektetést igényel. A nagyjából 60% körüli önrészt nekünk kell 
előteremtenünk szerény tagdíjakból, tandíjakból, magánadományokból. 
Ahhoz, hogy programjainkat igényesebbé, vonzóbbá tudjuk tenni, meg 
kell szólítanunk azokat akik szívükön viselik a határon túli magyarság 
sorsát, jövőjét.

Ha tudja és akarja támogatni a prágai magyar gyermekek oktatását, 
magyarságtudatának megőrzést, kérjük, utaljon szándékának és lehe-
tőségeinek megfelelő összeget a következő számlaszámra:

IBAN: CZ4401000000510660480257, SWIFT: KOMBCZPP

Támogatását hálásan köszönjük!
       Serédi László
           az Iglice Egylet elnöke

Bővebb információért kattintson ide: www.iglice.org
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora: A következő úrvacsorai al-
kalom időpontja egyelőre ismeretlen.
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen.  
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet idő-
pontja december 16. Cím: Radlická 8. 
(„Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– Elkészült és megvásárol-
ható a „Református énekek XI.” CD. A 
Művészetek Palotájában, idén június 30-
án felvett hangversenyen a Mille Domi 
kórus is szolgált. Rendelések 2012. dec. 
15-ig: milledomi@reformata.cz.
– Megrendelhető a Kálvinista Szemle 
és a Református Újság. Az érdeklődők 
kérjük jelentkezzenek Dienes Kornéliá-
nál vagy a lelkésznél.
– A gyülekezeti adventi estre remény-
ség szerint advent 3. vasárnapján, de-
cember 16-án, 15.00-tól kerülhet sor a 
gyülekezeti teremben. Az ünnepi isten-
tiszteleten közreműködik a gyülekezet 
által is támogatott Mille Domi kórus. 
Kérjük tájékoztassa az alkalomról isme-
rőseit.

Vasárnapi
Iskola

December 2.:
(24.) Mária (Lukács 1:26-38; 1:5-25; 
39-80)
Január 6.:
(25.) A király, aki jászolban született 
(Máté 1:18-25; Lukács 2:1-20)
A foglalkozások teljes anyaga megtalál-
ható a www.reformata.cz weboldal „Va-
sárnapi iskola” menüpont alatt.


