
92

4.   JÉZUS ÉS TAMÁS

TAMÁS, AKI LÁTNI AKART
(János 20,19–29)

Jézus halála után a tanítványok össze-
gyűltek egy házban, hogy beszélgessenek, 
együtt legyenek, bátorítsák, erősítsék egy-
mást. Azonban váratlanul megjelent előt-
tük Jézus, „…megállt középen, és így 
szólt hozzájuk: 

– Békesség nektek! 
És miután ezt mondta, megmutatta 

nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok 
megörültek, hogy látják az Urat. Jézus 
pedig feladatot bízott rájuk: akiknek csak 
tudják, mondják el, amit Tőle hallottak és 
láttak, amíg együtt voltak. Tamás pedig, 
egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hív-
tak, éppen nem volt velük, amikor meg-
jelent Jézus. 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.

Tamás hiába látott sok csodát Jézus köze-
lében, mégsem akart hinni a fülének. Tele volt a szíve keserűséggel, és nem hallgatott a társaira. 
Jézusnak azonban az az egy tanítvány is fontos volt. 

Nyolc nap múlva ismét bent voltak a tanítványai és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva vol-
tak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta:

– Békesség nektek! – 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 – Tamás erre így felelt:
– Én Uram, és én Istenem! – Jézus 

így szólt hozzá: 
– Mivel látsz engem, hiszel: boldo-

gok, akik nem látnak és hisznek. 

Mi már nem láthatjuk úgy Jézust, ahogy 
az akkori tanítványai. Jézusnak ebből az 
egy mondatából választ kaphatunk arra a 

„…boldogok, akik nem látnak  
és hisznek.”

János 20,29b 
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kérdésre, amit talán már te is feltettél magadnak: hogyan hihetnék Jézusban, ha nem látom? 
Nem látod, de megtapasztalhatod az Ő bátorítását, szeretetét, segítségét a mindennapjaidban, 
csak hinned és bíznod kell Benne. Az első lépés: tanulni Tőle, ahogy a tizenkét tanítvány 
tette. Figyeltek Rá, hallgatták Őt, bíztak Benne. Figyelhetsz Rá, és hallgathatod a Róla szóló 
történeteket a hittanórán, a gyermek-istentiszteleten, vagy amikor a családdal beszéltek Róla. 
Ugyanakkor bízhatsz Benne, és elhiheted, hogy Ő a te Megváltó Jézusod is szeretne lenni. 

Feladattár
•  Alkossatok 5-6 fős csoportokat! 3 perc alatt írjatok le annyi, az Újszövetségben előfor-

duló férfinevet, amennyire emlékeztek eddigi tanulmányaitok alapján! (Ha nemcsak 
gyorsaságra, hanem eredményességre is törekedtek, akkor az a csapat győz, aki a leg-
több olyan nevet tudta felsorolni, ami a többieknél nem szerepelt!)

•  A 21. században kiben és miben hisznek az emberek? Készítsetek egy montázst ezekről, 
és beszélgessetek róla!

•  A Bibliád segítségével nézz utána János evangéliuma 20 fejezetében, hogy milyen hely-
zetben hangzik el a Bibliában ez a pár szó: „és látott, és hitt”! 

•  Hasonlítsd össze a két helyzetet abból a szempontból, hogy kinek és mikor volt köny-
nyebb vagy nehezebb hinni!

Bibliai kvíz
•  Hol volt Tamás, amikor Jézus először megjelent a tanítványoknak?
•  Milyen embernek láttad Tamást, amíg a történetet olvastad? 
•  Mire tanította Jézus Tamást?

Az „Aranykapu” Jeruzsálemben


