
Ma hallunk a “kételkedő” 

Tamásról . A művészetben 

gyakran szembesülünk azzal a 

képpel, hogy Tamás Jézus 

sebeire teszi az ujjait. Érdekes, 

hogy nyitva marad a dolog, hogy 

vajon Tamás tényleg megérinti 

Jézus sebeit, vagy Jézus azon 

ajánlata révén, hogy megérintse 

stigmáit, jön a vallomás: „Én 

Uram, én Istenem!” Jézus ma is találkozni akar velünk, és mi is nyíltan elmondhatjuk 

neki minden kétségünket és reményünket, amelyek bennünket mozgatnak. 

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

Nyolc nap múlva eljött Jézus. 

A m i k o r a h é t e l s ő n a p j á n 

(Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus 

megjelent a tanítványoknak ott, ahol 

együtt voltak, pedig a zsidóktól való 

félelmükben zárva tartották az ajtót. 

Belépett és így szólt hozzájuk: 

„Békesség nektek!” Miután ezt mondta, 

megmutatta nekik a kezét és az oldalát. 

Az Úr láttára öröm töltötte el a 

tanítványokat. Jézus megismételte: 

„Békesség nektek! Amint engem küldött 

az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E 

szavak után rájuk lehelt és így folytatta: 

„Vegyétek a Szentlelket! Akinek 

megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot 

nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az 

nem nyer bocsánatot.” 

A tizenkettő közül az egyik, Tamás, 

vagy melléknevén Iker, nem volt velük, 

amikor Jézus megjelent nekik. Később a 

tanítványok elmondták neki: „Láttuk az 

Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem 

látom kezén a szegek nyomát, ha nem 

érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és 



nem tapintom meg kezemmel oldalát, én 

nem hiszem!” 

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a 

tanítványok. Tamás is ott volt velük. 

Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó 

zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: 

„Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt 

mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd 

a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és 

érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, 

hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én 

Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta 

neki: „Most már hiszel, Tamás, mert 

láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, 

és mégis hisznek!” 

Jézus még sok más csodajelet is művelt 

tanítványai szeme láttára, de azok 

nincsenek megírva ebben a könyvben. 

Ezeke t v i szon t megí r ták , hogy 

higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, 

és hogy a hit által életetek legyen benne. 

Ezek az evangélium igéi. 

Tamás az ikertestvérem 

 Ki az iker az ikernek? 

Kérdéses , hogy valaha is 

kapunk-e kielégítő választ. A 

tény az, hogy Tamás görög 

apostoli neve az arám iker 

szónak felel meg. Később az 

Újszövetségben Tamást a görög 

D i d y m u s ( “ I k e r ” ) s z ó v a l 

társították. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy a “Tamás” 

nem csupán egy keresztnév a 

jelenlegi értelemben, hanem egy 

csillagkép meghatározását is jelöli. Bizonyos értelemben “Tamás” egy iker, akivel 

kapcsolatban továbbra sem tisztázott, hogy a görög-arám szavak játéka csupán, vagy 

tényleg volt egy ikertestvére. Ki lehet az ikertestvére az apostolok között, továbbra is 



nyitva van, s az Újszövetség nem foglalkozik részletesebben ezzel a kérdéssel. Ez 

azonban teret nyitott a különféle spekulációknak. A legszélsőségesebb nézet a egy 

apokrif evangéliumban olvasható, amely a Kr. u. 3. században keletkezett - az apokrif 

“Tamás aktában” az áll, hogy Tamásban Jézus ikertestvérét látják, “akinek 

megjelenése, sorsa és munkája hasonló”. 

Tamás szerepe 

 Amikor húsvét este Jézus megjelent a tanítványainak, Tamás eltűnt. Talán 

azért, mert egyedül akart gyászolni, vagy mert el kellett távolodnia az elmúlt napok 

zavaró eseményeitől, ki tudja? Az bizonyos, hogy nem tudott a közeli és személyes 

találkozásról, miként is lépett Jézus tanítványai közé. Ennek eredményeként csak 

másodkézből hallott a feltámadásról. Érthető módon kételkedett benne, amikor hallott 

a húsvét esti eseményekről. Bizonyos értelemben János evangéliumában, Tamás 

apostol személyében egy olyan személyt mutat be, aki hihetetlenül hiteles volt a 

hitetlenségében. Aki nem volt jelen, aki nem első kézből tapasztalja meg a dolgokat, 

nem csodálkozhatunk azon, hogy miért is ennyire elképzelhetetlen. Ha ezen a 

ponton volt egy igazán emberi 

példa Jézus tanítványai között, 

akkor az Tamás. A mai napig 

tévesen negatív képet alkot az, 

aki kezdetben nem olyan 

tökéletesen kezd el foglalkozni 

a húsvéti eseményekkel, mint 

ahogyan az apostol elvárta 

volna. 

Kétség és ikertestvér 

 A kétség és a hitetlenség nem a sérthetetlenség és a gyengeség jele, hanem 

az egészséges szkepticizmus kifejezése, amelyet meg kell hallgatni és tiszteletben 

kell tartani. A hívőket jó tanáccsal látják el, nem felülről. A hitetlenekre tekintsenek 



mint Jézusra, inkább rájuk reagáljon. „Nyújtsd ide az ujjadat” és “Nyújtsd ki a 

kezedet” súlyos felhívások, amelyekről halljuk, hogy Jézus beszél az evangéliumban. 

 Az életet és a világot közelebbről vizsgálva a kétség az a normális állapot, 

amely arra készteti az embereket, hogy ne álljanak egyhelyben, és tegyenek fel 

további kérdéseket. Az életben (szinte) semmi sem biztos. Ha valami tartós, 

akkor az a változás. 

 Ugyanez a helyzet a hittel 

is, amely sok változásnak és 

ingadozásnak van kitéve az 

élet során. Egy olyan gyermeki 

h i t e t , a m e l y b e n m i n d e n 

lehetségesnek tűnik, felváltja 

e g y f i a t a l o s “ m i n d e n t 

m e g k é r d ő j e l e z ő ” . 

Felnőttkorban a hit nem 

automatikusan növekszik és érlelődik, a mindennapi kérdések befolyásolják, 

akár  szakmai, akár a magánéletben, csak átfedik és beborítják egymást. Az élet 

körülményeitől és befolyásától függően az élet legmegbízhatóbb társa a kétség, 

amelyet nem szabad hitetlenségnek tekinteni. 

 Tamás apostol viselkedésében és magatartásában a mai napig sok 

“normális” hívő megtalálható. Tamás, akit Didymusnak hívtak, számtalan nővérnek 

és testvérnek időtlen ikertestvére a hitben, akik nem voltak ott a húsvét este, és akik 

több információt akarnak, nem csak másodlagosakat. A feltámadott látására irányuló 

kérésében mindenki jogos vágyát képviseli, az Úr és az Isten átfogó megértésére. A 

hit nem csupán az értelem és a hit kérdése, hanem magában foglalja az egész embert 

is. Ugyanúgy, ahogyan Jézus nem redukálható le részleges szempontból például 

gyógyítóra, prédikátorra, vagy az ács fiára, éppúgy, mint mi emberek sem vagyunk 

csupán kételkedők vagy hitetlenek, hanem mindig többek is. Keresők és megtalálók 

vagyunk, erősek és gyengék, jó és néha rossz emberek, akik nagyon sok sikerrel 

rendelkeznek, de akik a vereséget is ismerik. Az összes dolog döntő jelentőségű, 

ez Jézusra és ránk, emberekre egyaránt vonatkozik. Tamás apostolban ma 



valóban emberi ikertestvérünk van a hitben, aki nem lehetne nagyobb és 

lenyűgözőbb. Jézushoz intézett mondása, hogy „Én Uram, én Istenem!”-nek nevezte, 

jogosan az Újszövetség egyik leglátványosabb hitvallása. És ezt egy állítólag hitetlen 

személytől kapta. Ki nem szeretné, hogy ilyen ikertestvére legyen? 


