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Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”
Jn 20,29

Kedves Testvérek! 

Ahogy a nagypénteki történetben elhí-
resült Péter háromszoros tagadása, úgy 
a húsvéti történet egyik nagyon híres 
és közismert része Tamás kételkedése. 
Az első, ami szembetűnik, az nem más, 
mint hogy Jézus egyik esetben sem dor-
gál. Most nem ennek van itt az ideje. 
Volt alkalom, amikor Pétert egyszerűen 
lesátánozta, de most, sem a nagypénteki 
történetben, sem itt nem találunk semmi 
erre utaló jelet. 

Tamás helyzete, viselkedése emberi-
leg érthető. Hiszen ez a hét, mármint 
a nagyhét az több volt, mint sok. Nem 
volt egy könnyen befogadható, meg-
érthető időszak. Arról nem is beszélve, 
hogy minden tanítvány szívét egy na-
gyon is érthető félelem szállta meg, hi-
szen nem elég, hogy összeomlott egyik 
percről a másikra az, amiben hittek, de 
még a létük is egyik napról a másikra 
vált nagyon is kérdésessé, hiszen tudta 
mindenki róluk, hogy kinek is a követői. 
Tamás hite ilyen előzmények után meg-
ingott. Sőt, kételkedésének társai köré-
ben hangot is ad. Nekünk pedig példát 
ad ezzel, igaz negatívat. Az élet nagyon 

is könnyen hozhat olyan helyzetet, ami-
kor éppen ez a feladatom, hogy a másik 
hitét erősítsem. Ezt persze csak akkor 
tehetem, ha nekem elég erős a hitem, 
és nem a kételyek uralják a szívemet. 
A történet következő mozzanata igazán 
érdekes: amikor Tamás kijelenti, hogy ő 
milyen feltételek mellett hajlandó hinni, 
Krisztus nincs ott. És mégis tud arról, 
mit mondott tanítványa. Az, hogy Jézus 
velünk van minden napon, annak ilyen 
következménye is van. Tudja, gondo-
lataim vannak. Ismerte pontosan tanít-

ványa gondolatait, szándékait, és tudta 
ennek a megfelelő ellenszert is: telje-
sítette tanítványa kérését. Megmutatta 
neki sebeit. Nem tudom, amikor a se-
beket tapogatta Tamás, eszébe jutott-e, 
hogy a Mester ezeket a sebeket őérte is 
elszenvedte. Krisztus sebeinek nem a 
fizikai valója a legfontosabb része, ha-
nem az, hogy ezt értem is szenvedte. 
Nem kitapintani kell, hanem megérteni. 
Ezek a sebek csak fizikai értelemben ke-
letkeztek a Golgotán, valójában az oka, 
hogy miért is kellett ezeknek a sebek-
nek keletkeznie, már sokkal korábban 
megvolt: a bűnesetben. Nekünk termé-
szetesen nincs lehetőségünk fizikai érte-
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lemben kitapintani Jézus sebeit, de ettől 
még ránk is igaz, hogy értünk is üttettek 
ezek a sebek.
Jézus elválasztja a kétfajta hitet. Tamás 
látott és hitt. Így könnyű, gondolná az 
ember, de tudjuk, hogy néha még látva 
sem nagyon egyszerű. De Jézus boldog-
nak nevezi azokat, akik nem látnak és 
mégis hisznek. Jézusnak, mint tudjuk, 
nem ez az első, és nem is a legismertebb 
boldogmondása. Azokkal mégis egy-
fajta párhuzamba állítható, sőt mond-
hatni azok alapjáról beszél. A hit belső 
szükségleteket ébreszt, amelyek éppen 
azokban a feltételekben csúcsosodnak 
ki, melyek a hegyi beszéd boldogmon-
dásaiban meg vannak írva. 
A huszonegyedik század embere, és 
ezen belül keresztyéne számára is felve-
tődik a nagy kérdés: kinek és mit hisz, 
és sokszor az sem mellékes, hogy ho-
gyan hiszi. Az első kérdés: kinek hisz? 
Lehet mondani, az alapkérdés. És nem 
csak ma, hiszen az egyháztörténelem so-
rán legtöbbször ezen állt, vagy bukott a 
hit. Hihetek az egyháznak. Ez nem rossz 
gondolat első ránézésre. De nem szabad 
elfeledni, hogy az egyházban is embe-
rek vannak, akik szintén csak tévedhet-
nek, és ezt meg is tették elég sűrűn az 
évszázadok során. Isten kegyelme, hogy 
mindennek ellenére még ma is működik 
az egyház, még ha ma is vannak gon-
dok. Egyetlen megoldás van: Istennek 
magának kell hinni, és nem embernek.
Következő kérdés: mit hisz? A mai em-
ber, éppen a talán néha túlhajtott indivi-
dualizmus végett hajlamos maga meg-
szabni, hogy miben szeretne hinni. Erre 
sajnos egészen egyszerűen nincs lehető-

ség, jobban mondva lehetőség van, de 
az ilyen hitnek értelme nincs. Nem is 
lehet, hiszen ez esetben a hit mindenki 
szuverén elképzelése szerint alakulna. 
Ez esetben persze még jobban atomi-
zálódna, szétesne az egyház, amely ere-
detileg közösségnek van szánva. Csak a 
biblikus hit lehet az alap, és ezt ki kell 
mondani nagyon határozottan, nem 
megrémülve még attól sem, hogy egyes, 
magukat keresztyénnek tekintő, első-
sorban nyugati „teológusok” ezzel nem 
értenek egyet.
Így, a hit már nem is annyira személyes 
dolog, nem egyéni kérdés. Ezt meg kell 
tanulni Tamás történetéből. Tamás sem 
hihetett abban, amiben akart. Az, hogy 
ez messze meghaladta az emberi értel-
met, ezzel Jézus is tisztában volt, de 
Tamásnak komolyabban kellett volna 
vennie tanítványtársai bizonyságtételét. 
Mert a hit ma is ebből fakadhat: egyrészt 
Isten élő Igéjéből, másrészt ami nagyon 
fontos, és nagyon sokan így indulnak el 
a hit útján, egy személyes bizonyságté-
tel alapján. Ahhoz, hogy mi is bizony-
ságot tudjunk tenni, nekünk magunknak 
is élő hitre van szükségünk, melyet csak 
Isten adhat meg Szentlelke által.
A húsvétnak van emberi arca. De 
mégis több kell legyen annál. Isten 
nem csak értünk is adta Szent Fiát, de 
fel is támasztotta a halálból. Ez már 
semmiképen nem emberi. Túlhaladja az 
emberit – igen, isteni. És mivel túlhalad-
ja az emberit, ésszel nem is fogható fel, 
csak hittel. Az igaz hit forrása azonban 
nem változtatható szabadon, és nem is 
választható. Kérni kell Istent, hogy adja 
nekünk azt a hitet, mellyel Péter Isten 



Fiának nevezte Jézust, és amiért őt ak-
kor boldognak nevezte a Mester. 
Ma sokszor tényleg nehéz hinni, sőt le-
het mondani, egyre nehezebb, mert eh-
hez egyszerűen egy információs áradat-
ban, zuhatagban élünk. És mégis, csak 
és kizárólag az a hit lehet számunkra 
üdvözítő, mely az apostoloknak is ren-
delkezésére állt. Kérni kell, könyörög-
ni. Eleinknek könyörögni kellett azért, 

hogy legyen egy Bibliájuk, sokszor kér-
ni Istent azért, hogy tegye ezt lehetővé 
számukra. Ma pedig azért kell könyö-
rögni, ugyanily buzgósággal, hogy hitet, 
igaz, Őszerinte való hitet adjon nekünk. 

Ámen!

(Elhangzott 2011. április 24-én.)
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Horváth István: 
Anyanyelvemben őrizlek téged

Anyám a hangod nem hallom többet.
Anyanyelvemben őrizlek téged.

Szavaid szívem mélyén dübörögnek.
Úgy zengik vissza a mindenséget,
ahogy azt tőled szóval tanultam.

Kis nép nyelvén, de Anyám, tiéden.
Anyám vagy, s én is fiad, ki voltam.
Ez nem szégyenem se büszkeségem.

Anyám vagy! Most már csak a szavakban!
S, hogy többé hangod, jaj, nem hallhatom,

drágább a szavad, mélyebben dobban.
Nincs a földön oly kincs, se hatalom,

mely megfolythatna fiad ajkán.
Dédunokád is őrzi „Vénanyót”.

Nem kell előtted pirulnunk, Anyám,
Megőrizzük, mit ajkad ránk hagyott.



Gyülekezetünk 
életéből

– Gyülekezetünk presbité-
riuma a húsvéti istentisz-
telet után gyűlést tartott, melynek rövid 
összefoglalóját lapunk következő szá-
mában leközöljük. 

Programajánló
– A PMKK szeretettel hív 
mindenkit a Sebő-együttes 
koncertjére, melyre 2011. má-
jus 4-én, szerdán, 19:30 órai kezdettel 
kerül sor a PMKK nagytermében. Dél-
után 17:00 órától gyerekeknek szóló 
koncerttel várják az érdeklődőket. 
A Sebő-együttes 1970-ben alakult, kez-
detben két, majd négy taggal. Vezetője 
és zeneszerzője Sebő Ferenc. 
Az együttes repertoárján régi stílusú 
kelet-európai parasztzene és énekelt 
versek szerepelnek. Hagyományos népi 
hangszerekkel szólaltatják meg modern 
költők verseit is, felidézve és egyúttal 
folytatva azt a régi hagyományt, amely 
a verseket még énekelve adta elő. 
Az együttes dolgozott már színházban, 
amatőr táncegyüttesekben, rádióban, te-
levízióban, filmen; muzsikáltak klubok-
ban, pincékben, utcákon, lakodalmak-
ban és táncházakban. 

(www.hunginst.cz)
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Felelős szerkesztők: Éles György, Dienes Kornélia, Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina.
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Banki kapcsolat: 7190131205/4000, Számlanév: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)

IBAN CZ7040000000007190131205,  BIC (=SWIFT) SOLACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora:
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban pontosítjuk.  
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, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen, Teplice: A következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen.  
Brünn: A következő istentiszteletre má-
jus 7-én 14.00 órai kezdettel kerül sor. 
Cím: Radlická 8 („Krokodilos ház”) 

Egyéb információ:  www.reformata.cz


