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Kedves Testvéreim! 
Mindannyian jól ismerjük Tamás történetét. Sokan ráragasztják a „hitetlen” Tamás 
nevet. Azonban nem véletlenül került az ő története a mi Urunk, Jézus Krisztus 
feltámadásának történetének folytatásaként az evangéliumba. Ugyanis Tamás 
az, akivel a húsvéti eseményekben a legjobban azonosulni tudunk.  

1. Ugyanis a többi tanítvánnyal ellentétben ő nem volt személyesen tanúja a 
feltámadott Jézus megjelenésének. Nem látta. Ebből pedig az következik, hogy – 
ahogyan mi is – rá volt utalva a társai hitére és bizonyságtételére. Tamás nem az 
Isten Igéjének nem hitt, hanem a társai bizonyságtételének nem hitt. Ugyanabban 
a helyzetben volt, mint az emmuausi tanítványok (Lk 24). Persze, hogy hiszünk a 
Mesternek és hiszünk a Szentírásnak. De itt a tanítványtársaknak és az 
asszonyoknak kell hinni. Rá volt utalva a társai tapasztalatára és hitére – és rajta 
keresztül az Ige minket is a jelen világba szeretne átvezetni, amikor egymás hitére 
és bizonyságtételére vagyunk utalva. Persze jó és hasznos. hogy nem hiszünk el 
mindent mindenkinek, de az sem jobb, hogyha nem hiszünk el senkinek semmit 
se. A jelen válság, a gyülekezeti közösség hiánya rámutatott sokunk hívő életének 
gyengéjére: a tanítás, a liturgia, a „templom-élmény” önmagában nem mozdítja 
jobb irányba az életünket egészen addig, ameddig nincs az életünkben legalább 

egy ember, akinek elfogadjuk a bizonyságtételét. Gondoljunk csak bele: az első 
keresztyének a halált is készek voltak elszenvedni, mert hittek egymás 
bizonyságtételének. Ők sem látták Jézust, már addigra az apostolok is meghaltak, 
mégis a Szentlélek munkája volt a bizonyságtételük. Nem mérgez-e minket régóta 
az, hogy csak maguknak, magunkban hiszünk? A jelen helyzetben mindannyian 
Tamások vagyunk és Tamások vesznek körül, akik egymás hitére és 
bizonyságtételére vagyunk utalva. Ezért fontos az otthoni közös elcsendesedés, 
a gyerekek vagy éppen a szülők előtti bizonyságtétel. Ezért elengedhetetlen 
feladatunk a feltámadást hinni és hirdetni egymásnak. Ebben a történetben 
tulajdonképpen a mi emberi viszonyaink alapján, de az Istenre vonatkozóan is, 
belépünk abba a világba, ahol a valóság az, hogy lehessenek olyan személyek, 
akikre azt tudjuk mondani, hogy „akárkinek nem, de tőled elfogadom, neked 
elhiszem.” Nem véletlenül mondja az apostol, hogy a hit nem látásból vagy 
tapintásból, hanem hallásból van.  

2. Ne higgyük, hogy a hit nem ér annyit, mint látni. Ne féljen senki attól, hogy 
az maradi dolog, tudomány ellenes magatartás, ha olyat hisz valaki, amit nem lát 
és nem ért. Ahhoz, hogy valaki higgyen, egyáltalán nem szükséges látnia. A látás 
nem erősíti meg a hitet. A hit több, mint a látás! A hit közvetlenebb látás. A hit a 
lényegnek a megragadása. 

3. Gyakran kerülünk oly módon is Tamás szerepébe, amikor Isten valamit a 
mi kedvünkért megtesz. Tamásnak megmutatta a sebeit, engedte, hogy 
megérintse, hogy meggyőződjön. Kálvin azt mondta, hogy Isten úgy alkalmazkodik 
hozzánk, mint a szülő a gyermekéhez. Megért minket és megérteti Önmagát 
velünk. Ezért vehetünk úrvacsorát, amely újra és újra emlékeztet, ezért adta 
nekünk a keresztség sákramentumát, ezért szól a lelkiismeretünkön keresztül… 
Kell, hogy az életünkben legyenek emberek, akikhez mi is ilyen lelkülettel 
fordulunk. A házastársunk, vagy a gyermekünk kedvéért még magától értetődik, 
de egy kételkedő, megtört, talán éppen gyászoló testvérünk felé is képesek 
vagyunk alkalmazkodni? Tamás kész hinni, amint maga Jézus megjelenik neki. Ez 
az igyekezet becsülendő benne, többek között Jób sem adja alább. Ők tudták, 
hogy az Istennel való személyes találkozás, beszélgetés nélkül nincs igazi hit. 
Keressük az Úrral való közösséget mi is ilyen elszántsággal! 
4. Tamás hitvallását valójában nem is az Úr megjelenése váltotta ki, hanem 
az, hogy Jézus engedi, hogy megérintse a sebeit. A tény, hogy ő nem látta Jézust, 
de Jézus látta és hallotta őt. Tökéletesen ismerte őt, tökéletesen ismer minket is. 
Azt szeretné, ha rádöbbennénk, hogy az az Isten, akit az érzékszerveinkkel nem 
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látunk, megmérni és kikutatni nem lehet, annyival felettünk van és mégis 
közelebb van hozzánk, mint bárki és bármi más. Egyszer egy pap valami üzenetet 
kapott, hogy menjen ki egy tanyára, mert ott van két beteg ember, aki meg akar 
házasodni. Fölült a kerékpárra és elérkezett a tanyára és az derült ki, hogy a 
tanyán két vak ember élt:  a vak férfi és a vak nő. Elmesélték neki, hogy ők valahogy 
vakon összeismerkedtek, sosem látták egymást, de ahogy összehozta őket az 
élet, elkezdtek valahogy együtt élni, és most már évtizedek óta élnek ott, azon a 
tanyán, két ember, vakon. Külső segítséget kapnak persze, de valahogy ők ott 
berendezték az életet, és vakon élnek mind a ketten. Az idő múlásával 
megtanultak kitartani egymás mellett és elhatározták magukat a házasságra. 
Valahogy így munkálja Jézus a Szentlélek által mindannyiunk lelkében a hit 
fejlődését, az Ő országának növekedését. Joó Sándor mondta: „Jézus, mielőtt egy 
lelket a mennybe visz, előbb a mennyet viszi bele abba a lélekbe.” Ez a boldogság! 
Valami a mennyből, a menny derűjéből, öröméből, békességéből - az Isten 
boldogságából. Amikor (1) tudunk egymás hitéből épülni, (2) amikor keressük a 
közösséget Istennel és egymással és (3) ezáltal a Szentlélek munkálkodik bennünk  
és Isten országa, az üdvösség növekszik bennünk és általunk. “Boldogok, akik nem 
látnak és hisznek!”  Ámen. 
 

Jézus, benned bízva-bízom, / Elpusztulnom ó ne hagyj! 
Te, ki bűnön, poklon, síron, /Egyedüli győztes vagy: 

Gyönge hitben biztass engem, / Készíts arra, hogy én lelkem 
Láthat majd fenn, ó, Uram, /Mindörökké boldogan. 

RÉ, 295. ének 2. vers 

HIRDETÉSEK 

Váncsod 
2020. április 17-én, 11 órától kísértük utolsó földi útjára Balogh József, e földön 89 
esztendőt élt testvérünket. Ravatalán Isten Igéje a Zsoltárok könyvének 90. 
fejezetéből, a 17. versből szólt hozzánk. "Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak 
jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd 
maradandóvá!" Istentől jövő vigasztalódást kívánunk a gyászoló család számára. 

 
Ártánd 

Emlékharang fog szólni 2020.04.22-én, 12:10-kor Mura Istvánné, sz. Tulecz 
Aranka halálának 1 éves évfordulójára. Emlékezik rá: szerető családja. 

Emlékharang fog szólni 2020. 04.26-án 12:10-kor Losonczy Zoltánné, sz. Varga 
Rózsa születésének 100. évfordulójára emlékharang. Tisztelettel emlékezik rá 
lánya: Nagy Zsolt Csabáné Erika. 
 

Tudjuk az  Igéből, hogy „az igaznak emlékezete áldott” Péld 10,7 
 

Közös hirdetés 

Az istentiszteleteinken szokásos perselyadományokra a jelen helyzetben 
nincs lehetőség, de számos lehetőségünk van anyagilag is támogatni mind a 
gyülekezeteinket, mind pedig a rászorulókat. Erre a támogatásra egyre jobban 
szükségünk van, hiszen a perselypénzek, adományok elmaradása mellett is 
biztosítanunk kell a rezsiköltségek és fizetések, valamint az újság nyomtatásának  
fedezetét. 

Adományaikat átutalhatják gyülekezeteink bankszámlájára. A Megjegyzés 
rovatban kérjük feltüntetni: „Isten dicsőségére”.  Emellett az egyházfenntartói 
járulék befizetésére is lehetőség van, ezesetben a közleményben az „EFJ” kód 
után a fizetett évet, valamit a fizetők nevét kérjük feltüntetni (4000 ft/fő/év).  
Pl.: EFJ-2020-Minta Márton és felesége. 

Bankszámlaszámunk: 
Váncsodi Református Egyházközség: 60600259-10001174. Takarékbank Zrt. 
Ártándi Református Egyházközség: 11738101-20003153. OTP Bank Zrt. 
 
A gyülekezet anyagi terheinek hordozását ezúton is köszönjük. 

 
Az Úr maradjon mindannyiunk őriző Pásztora! 


