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Túrmezei Erzsébet: Mai Kyrie 

 

„Bizonyára keresztyénné lennék,  

ha egy keresztyén a nap mind a 24 órájában  

keresztyén lenne.”             Mahatma Gandhi 

 

Volt Bibliád. Újtestamentumod.  

Híveidnek is olvastál belőle.  

Elolvastad, kik a boldogok.  

És szeretted a Megfeszített képét,  

a róla szívből szóló éneket.  

Keresztyén mégse lettél, ó Mahatma.  

mert nem találtál 24-órás keresztyéneket. 

Csak felemásakat,  

vagy álszent kizsákmányolókat,  

Mesterük szavát meghazudtolókat.  

S talán éppen te, a pogány, szerettél,  

ahogyan Jézus Krisztus szeretett… 

Szavad szíven talál,  

mint téged a gyilkos golyó.  

Hisz ezer meg ezer  

szem kérdi ma is,  

amit a tied kérdezett:  

hol, merre látni  

24-órás keresztyéneket,  

egészeket, nem felemásakat?! 

S szívemből a Kyrie felszakad:  

Uram, irgalmazz! Krisztus, irgalmazz!  

Bárhova rendelsz és bármit tegyek,  

csak arra adj erőt, hogy én is  

24-órás keresztyén legyek! 

 

 



 

 

 

Jn 20,24-28 
24

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem 

volt velük, amikor megjelent Jézus. 
25

A többi tanítvány így szólt hozzá: 

„Láttuk az Urat.” Ő azonban ezt mondta nekik: „Ha nem látom a 

kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, 

és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.”
26

Nyolc nap múlva 

ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva 

voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: „Békesség 

néktek!” 
27

Azután így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd 

meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy 

hitetlen, hanem hívő.” 
28

Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és én 

Istenem!” 

 

 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Vízkereszt ünnepétől böjt időszakába nyúlóan bibliaóráinkon Jézus 

apostolait vettük sorba, minden alkalommal egyet. Mit üzen ezek 

közül az egyik, Tamás?  

Személyét illetően nem sok adat áll a rendelkezésre. Egyike volt a 

tizenkettőnek. Egy bizonyos Alfeusnak volt a fia. Leginkább János 

evangéliumából alkothatunk róla képet. Az evangélista Tamáson 

keresztül mutatja meg a nem egykönnyen hívő, a töprengő, a kétkedő 

ember személyét. A vele kapcsolatos legismertebb evangéliumi jelenet 

a Jézus feltámadása utáni megjelenése apostolainál, amikor is Tamás 

nem volt jelen, és nem is akarta társainak elhinni a történteket. Az 

apostolokról azt feltételezhetjük általában, s így Tamásról is, hogy 

nagyon szerethették Jézust. Halála mélységesen lesújthatta őket. 

Tamás biztosan tudni akarta a hihetetlent, megtapintani azt, amit csak 

álmodni mer az ember: a keresztre feszített Mester él, a gonosz erőit 

legyőzte a szeretet. A jézusi felszólítás –ne légy hitetlen, minket is 

figyelmeztet: a hithez bátorság kell, el kell rugaszkodnunk az összes 

racionális, kézzelfogható törvényszerűségtől. Felemelkedhetünk 



lélekben, hitünkkel megragadva, hogy van másik oldal és a másik 

parton valaki biztos karokkal, nagy-nagy türelemmel vár reánk. 

Tamásnak végül is volt bátorsága elrugaszkodni, és ezáltal csodában 

részesülni. Bátorsága a félelemmel, reménytelenséggel és 

közömbösséggel állította őt szembe. Erőt nyert. Ezzel az erővel indult 

el, és hirdette az örömhírt. A legendák szerint Tamás Indiában 

prédikálta az evangéliumot és itt is halt vértanúhalált. Oly sok 

évszázad telt el azóta, de mit sem változott a helyzet, abból a 

szempontból, hogy több a szeretetlenség, mint a szeretet. Sok helyen 

van háborús helyzet, és az emberek között hömpölyög vagy 

ciklonként csap le a gyűlölet. Sebeket kapunk és másokat 

megsebzünk. Amíg ez az állapot tart, nem lesz béke. A hitetlenség, 

szeretetlenség egymás ellenségévé tesz. Itt is van másik oldal, 

hitetlenséggel szemben a hit és szeretetlenséggel szemben a szeretet. 

A sebeit felfedő Jézus szól a kétséggel vívódó emberhez: "Tedd ide 

ujjaidat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki kezedet s tedd az oldalamra. És 

ne légy hitetlen, hanem hívő." Jézus önmagát adta a világért, de sokan 

nem akarnak tudomást venni róla. Az Úr mindenható szavával és 

kegyelmével úrrá válik a hitetlenségünkön. Mindnyájunk nevében 

beszélt az apostol, amikor bátorságot vett és megfogalmazta a mi 

kételyeinket is. Ahogy neki, úgy nekünk is így mondja Jézus: "Én 

vagyok az út, az igazság és az élet." Végül Krisztus szavának 

elfogadásával vált Tamás is erőssé élete további kihívásaival szemben. 

Az ígéret számunkra is ugyanez. 

       Ámen. 

 

       Albert Gábor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014.04.13. Szeretetvendégség 

Előadó: Mekis Ádám 

Gödöllő 16.00  

2014.04.16. Lamentációs 

istentisztelet a 

premontrei 

testvérekkel 

Gödöllő 19.00  

2014.04.17. Nagycsütörtök 

istentisztelet   

Gödöllő 18.00 úrv. 

2014.04.18. Nagypéntek 

istentisztelet  

passió 

Veresegyház 

Gödöllő 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

18.00 

 

úrv. 

2014.04.20. Húsvét Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv 

úrv 

úrv 

2014.04.21. Húsvét Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

 

 

 

Ünnepeikre, életükre Isten áldását kérjük! Erős vár a mi Istenünk! 

 

Czeba Katalin sk.    Albert Gábor sk. 

      felügyelő            lelkész 

 

Gödöllői Evangélikus Egyházközség  

2100 Gödöllő, Kossuth u.2. Tel. 06/20/8248144 
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