
HÚSVÉT UTÁN I. 

JÉZUS ÉS TAMÁS 

 

Előfordult már veled, hogy valaki nem hitt neked, pedig igazat mondtál? 

Ilyenkor nagyon rosszul érzi magát az ember, mert fáj neki, hogy senki sem hiszi 

el, amit mond. Persze az is megtörténik időnként, hogy mi vagyunk azok, akik 

nem hiszünk a másiknak. Pedig az, amit mond igaz és mi vagyunk azok, akik 

tévedünk. Előfordul, hogy ilyenkor nagyon nehezen ismerjük be a tévedésünket, 

még akkor is ragaszkodunk téves elképzeléseinkhez, amikor réges-régen kiderült 

az igazság. 

Ma egy olyan történetet ismerünk meg, ami pár nappal, pontosabban nyolc nappal 

történt húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának napja után. A történet főszereplői 

az apostolok. Arról már hallhattunk, hogy nagycsütörtök éjjelén, amikor Jézust 

elfogták, akkor szinte az összes tanítvány elmenekült, mert félt, hogy nekik is 

bántódásuk esik. Egyedül János apostol volt az, aki végig kitartott Jézus mellett 

és akkor is ott volt, amikor a Megváltó a kereszten szenvedett és meghalt. Az 

evangéliumok elmondják, hogy az elmenekült tanítványok húsvétvasárnap este 

újra összegyűltek, mert hallották a sokfelől érkező híreket Jézus feltámadásáról. 

Még mindig nagyon féltek, ezért az ajtót a házban, ahol tartózkodottak jó erősen 

bezárták. A Biblia szerint Jézus húsvétvasárnap este a bezárt ajtókon keresztül 

megjelent nekik, hogy megmutassa, hogy Ő él, feltámadt. Az apostolok először 

megrémültek, de aztán nagy volt az örömük, hogy mindaz, amit hallottak igaz. 

Azonban egy valaki hiányzott az apostolok közül, egy valaki még mindig távol 

volt. Tamás apostol. Nem tudjuk, hogy miért nem volt a többiekkel, de valószínű, 

hogy még mindig nagyon félt, ezért nem mert a többiekkel együtt lenni. 

Ismerjük meg most az ő történetét a János evangéliumából (20. fejezet 24-28. 

versek). 

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor 

megjelent 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. 

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 

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 pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel 

látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek. 

 

KÉRDÉSEK 

Húzd alá a helyes választ! 

 

1, Hogyan köszöntötte Jézus a tanítványokat? 

A, „Én vagyok, ne féljetek!” 

B, „Békesség nektek!” 

C, „Áldás, békesség!” 

 

2, Hogyan bizonyította be Jézus Tamásnak és a többi tanítványnak, hogy 

valóban Ő az? 

A, Megtörte a kenyeret és erről felismerték. 

B, Megnyitotta az értelmüket és a szemüket. 

C. Megmutatta sebeit a kezén és az oldalán. 

 

3, Hogyan fogadta Tamás Jézus feltámadásának hírét a többi tanítványtól. 

A, Azt mondta, hogy csak akkor hiszi el, ha saját szemével látja a Feltámadottat 

és kezeit annak sebeire helyezheti. 

B, Elrohant ő is a sírhoz, ahol Jézus teste feküdt. 

C, Elhitte a többi apostolnak, amit mondtak. 

 

4, „Mivel látsz engem hiszel…” Hogyan folytatta Jézus a mondatot? 

A, „boldogok, akik látnak és hisznek.” 

B, „boldogok, akik nem látnak és hisznek.” 

C, „boldogok, akik végül Istent meglátják.” 

 



Tudtad?  

1, Ebből a történetből ered a „tamáskodó” kifejezésünk. Olyan emberre 

használjuk ezt a kifejezést, aki akkor sem hisz el valamit, amikor pedig az a 

valóság. Még nem tudta eldönteni, hogy mi az igaz, ezért „tamáskodik”, 

bizonytalan a dolgokban. 

2, A legtöbb festmény úgy ábrázolja ezt a jelentet, hogy Tamás megérinti Jézus 

sebeit, sőt az ujját Jézus sebeibe helyezi. Azonban a Biblia nem mondja azt, hogy 

ez így történt. Lehet, hogy Tamásnak erre már nem is volt szüksége, elég volt 

neki, hogy ott állt előtte a Feltámadott. 

3, Bár Tamás volt a kételkedő és az utolsó az apostolok közül, aki elhitte Jézus 

feltámadását, de ő az, aki az egyik legszebb és legnagyobb hitvallást, kijelentést 

teszi Jézusról. 

Így szólt: „Én Uram és én Istenem”.  

Az „Úr” szót a hívő zsidók kizárólag Istenre nézve használták. Tamás tehát a 

feltámadott Jézust Istennek nevezi. Ezzel az egyik legfontosabb hitvallást teszi, 

emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus Krisztusban az Örökkévaló Isten van jelen. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Kisfilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=545T7FdD2q0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=545T7FdD2q0

