
BÁCSKAI KÁROLY 

Hiszek, ha látom? 

... ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár ...az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, meg
állt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!" ...A tanítványok megörültek, 
hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan 
engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." Ezt mondván, rájuk lehet és így 
folytatta: „Vegyetek Szentlelket!..." Tamás pedig, egy a tizenkettő közül... éppen nem 
volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: „Láttuk az 
Urat." O azonban ezt mondta nekik: „Ha nem látom 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 néktek!" 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 ... így felelt: „Én 
Uram és én Istenem!" Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, 
akik nem látnak és hisznek." 

Tamás... Személye nemzedékről-nemzedékre „téma" lehetett. Nevéből nyelvünk 
igét is alkotott. Pedig tanítványi karrierje nem indul feltűnően. Az Iker, görögül 
Didümosz, a szinoptikus evangéliumokban csupán egy név az apostolok listáján. Já
nos evangélista már többet tud róla: egyszer Jézussal együtt a halált is vállalná, 
máskor a tanítványok szószólójaként, helyettük is megfogalmazza, mennyire nem 
értették meg Jézust. Tamáskodik, de később szíve mélyéről fakadó vallomással „én 
Uram és én Istenem"-nek szólítja a feltámadott Krisztust. A hagyomány szerint a 
misszió úttörőjévé válik és Szíria északi részében gyülekezetet alapít. A 3. századi 
apokrif „Tamás apostol cselekedeteidben eljut egészen Indiáig és ott hal vértanú
halált. A Nag Hammadiban megtalált kéziratok tanúsága szerint mindeközben még 
evangéliumot is ír: „Jézusnak, az élőnek titkos szavai, amelyeket az Iker Júdás Ta
más följegyzett." Jézus környezetének szürke eminenciása lett volna, aki titokban 
megörökítette a Mester szavait? Mégis: nem a vélt missziói szerep vagy a nevével 
fémjelzett iratok, de ez a jelenet tette őt halhatatlanná és illesztette nevéhez a jel
zőt: hitetlen Tamás. Személye ma sem kerülhető meg. A Bibliát sem kell fellapoz
nunk ahhoz, hogy találkozzunk vele. Mellettünk utazik a vonaton, autóbuszon, ott 
ül társaságunkban, olykor megszólal a saját hangunkon: Nem! Azt nem lehet elhin
ni, hogy valaki visszajött a halálból és él! 

„Élet az élet után" - Néhány évtizede máig ható vitát váltott ki az amerikai 
Raymond Moody könyve, melyben többek között a halál új szemléletéről és a tudás 
víziójáról beszél. Ott él Jézus az emlékezésben, feltűnik egy-egy ünnepi órán, meg
jelenik a húsvéti istentiszteletek hangulatában, amikor megszólal a viva vox evan-
gelii, de csak úgy, mint az emberiség olykor megidézett nagy gondolkodói. Lehet, 
hogy valóban csak vízió volt, a tanítványok felajzott idegei vetítették elő, de valósá
gosan nem kelt életre? Dr. Moody is elme- és ideggyógyászként végezte megfigyelé
seit ... 



Nem véletlenül mondotta a nagy gondolkodók közül a dán Sörén Kierkegaard, 
hogy ez a szakasz Jánosnál a „zárt ajtók evangéliuma". Tegyük hozzá: a 20. század 
végi, mindenre bizonyítékot kereső, zárt szíveké is. Nem csupán minket zavarnak a 
mindenkori kopogtatók. Nem csak mi tartunk a zörgetőktől, behúzódva otthonunk 
bástyái mögé azért, hogy végre nyugalmunk legyen, mert fáradtak vagyunk, depri
máltak és félelmeink, fenyegető fóbiáink vannak. Kierkegaard az 1800-as évek kö
zepén írja: Ha Krisztus ott állna az ajtó előtt és zörgetne, ő bizony be nem engedné! 
Hiába kocogtatja ablakainkat a templomi harangszó, hiába hívogat egy-egy tapinta
tosan megfogalmazott gyülekezeti hírlevél, hiába akar megérkezni hozzánk Krisz
tus az egyházak előtt megnyíló megannyi új lehetőséggel: az otthonok kapui és a 
szívek többnyire zárva maradnak. Mi bizony be nem engedjük! 

Mielőtt rábólintunk a filozófus Kierkegaard pesszimizmusára, miszerint az élet 
értelmetlen és tele van félelemmel, gonddal és kiúttalansággal, figyeljünk oda a te
ológus Kierkegaard találó mondatára is: A sok be nem engedett kopogtatóval ellen
tétben Krisztus bizony belép. Váratlanul megjelenik, akadályokon át is. Megáll a kö
zépen és megszólal, mintha ez a világ legtermészetesebb eseménye lenne és nem egy 
hihetetlennek tűnő olvasmány-élmény, múlékony ünnepi hangulat. Nem nekünk 
kell „lenyomnunk a kilincset" és meggyőződnünk arról, hogy húsvétkor mi történt. 
Ő a bibliai tudósítás félreérthetetlen indikatívuszával egyszerre átlép „időn s kö
dön". Megáll a bezárt életterek közepén, ott, ahol lehetetlen Őt nem észrevenni és 
megszólít: „Békesség néktek!" 

Veretes tömörséggel írta Luther: „Ugyan mitől félnek ezek a tanítványok? A ha
láltól, amely bizony körülvette őket. De hát miért félnek a haláltól ? A bűn miatt. Ha 
bűnük nem volna, félelmük sem volna, mert hiszen akkor a halál nem árthatna ne
kik." Szegény tanítványok azonban nem egyszerűen a „afiapiia", a céltévesztés 
klasszikus állapotában ülnek ott. Egy helyben topognak, tanácstalanok, nem tud
nak, nem mernek, nem akarnak mozdulni. Elakadtak az elmúlásnál. Inkább áldo
zatai ők is Nagypénteknek és nem tettesei, okozói. Elszenvedik és megszenvedik a 
veszteséget, a helyzetet, amelybe kerültek és amely most rájuk nehezedik. Kívülről 
is fenyegetéstől tartanak: bizonyára nem baráti jobbot akarnak feléjük nyújtani 
azok, akik miatt be kellett zárniok az ajtókat. 

Az életükbe ezen a mélyponton belépő Jézus jelenléte azonban egyszerre megör
vendezteti őket. Feloldja megkötözöttségüket, javít rossz hangulatukon, kizökkenti 
őket a reájuk egzisztenciális félelemből, magányból. Feladatot bíz reájuk. Elérendő 
új célokat mutat. A küldetés pedig együtt jár a Lélek kiáradásával: Jézus nemcsak 
beszél hozzájuk, de reálissá teszi mindazt, amit mond: Reájuk lehel. A latin szöveg
ben így olvassuk: „Insufflavit", hogy bírják majd a munkát, a missziót „szuflával", 
szívvel, tüdővel, hangszálakkal ... Jánosnál szinte együtt a kettő: Húsvét és Pün
kösd, sugallva, hogy a lélek ad erőt és hitet. Húsvét után is húsvéti reménységet és 
bizonyosságot. „Elmegyek halászni", mondja ezután Péter, hogy később emberek 
halászává, Jézus juhainak pásztorává legyen. Ha nem is megy zökkenőmentesen az 
indulás, de mégis megmozdul, kimozdul a négy fal közül. „Mi is elmegyünk veled", 
mondják a többiek is, közöttük Tamás. A hagyomány szerint meg sem áll Indiáig. 
M i észrevesszük-e azt, amire ők a velük történt események sorában talán fel sem fi
gyeltek? 

1.1 A hit nem úgy keletkezik, hogy abszolút bebizonyított, tudományos magyarázat 
hódítja meg az embert. Nem úgy, hogy egy csodát kétségbevonhatatlanként konsta
tál, de úgy igen, hogy a feltámadott Jézus elsőként (és nem feltétlenül láthatóként) 
találkozik velünk és megszólal „Békesség néktek! Vegyetek Szentlelket!" I t t vagyok, 
veletek vagyok, legyetek nyugodtak! Nem tud senki és semmi, a t i lelki-szellemi
fizikai bezárkózásotok, még a halál sem, elzárni előletek. A hideg bizonyíték - nem 



hit. Lehet, hogy kétségek, gondok között, bezárt szobában, betegágyon egy-egy bib
liai ige, esemény felragyog előttünk és életünk egy ponton meg tud változni. 

2.1 A lényeg nem a tanítványok, hanem Jézus látásán, figyelmén van. Jézus ránéz 
Tamásra és látja, tudja, mit kell kérdeznie, személyesen tőle. Tamás nem volt ott, 
amikor a többieknek megjelent Jézus ... A Feltámadott azonban ismeri bizonytalan
ságát. Isten egyedi, nem sablonos útja ez a mindenkori lemaradó, kérdező, kereső 
emberhez, aki a költővel együtt sóhajtja talán: „Hiszek hitetlenül Istenben, I Mert 
hinni akarok, I Mert sohse volt még úgy rászorulva / Sem élő, sem halott. ... I Min
den titok e nagy világon I S az Isten is, ha van I És én vagyok a titkok titka, / Sze
gény hajszolt magam." (Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben) 

3./ Tamás is látja Jézust, de nem érinti meg mégsem ... Létezik egy 13. századi fest
mény, a kölni miniatűr. Jézus és Tamás találkozását örökíti meg. Krisztus éppen ki
lép tanítványai kíséretében a templomajtón. Kint ott áll Tamás és nézi, nézi Jézus 
kezén a szögek helyét, olyan feszült izgalommal, mint akinek élete-halála dől el ép
pen. Tamás feje fölé Jézus karjai nyúlnak, megdöbbentve a képet szemlélőt: A két
ségek között hányódó, kereső embert Jézus áldó szeretete veszi körül. A hangsúly az 
eredeti szövegben nem annyira Tamás hitetlenségén, hanem ezen a bizonytalansá
gon, a kételkedésen van. Ez az ember szomjasan keres. Találkozni akar. Szeretne 
meggyőződni, szemléletre jutni . Húsvét u tán hall húsvétról és érdekli: kicsoda ez a 
feltámadott. Valóban ő lenne a Mester, akit ugyan sohasem értettem igazán, mégis 
meghaltam volna érte? Hiszen ő tényleg meghalt! Hogyan higgyek benne? Hogyan 
kövessem? Lehetséges ez? 

A történet halhatatlanná lett hitetlen Tamása, Jézus titkos szavainak feltétele
zett megörökítője valójában kételkedő, kereső, jellegzetesen húsvét utáni tanítvány. 
A kölni miniatűr művésze feje fölé glóriát festett - a többi tanítvány feje fölött nem 
ragyog ez a mennyei fényesség. Hétszáz évvel ezelőtt a régi festő valami nagyon fon
tosat ismert fel: A becsületesen kételkedőt szeretet veszi körül. A bennünk újra és új
ra megszólaló Tamás hangja mellett halljuk meg az evangéliumi rész mai üzenetét 
is: Ember, merj keresni, olykor kételkedni! A tudás, a bizonyosság mindig kérdezés
sel kezdődik. A becsületesen tamáskodót Jézus a szeretetébe fogadja és elmondja 
neki a Hegyi Beszédből „kifelejtett" makarizmát: „... boldogok, akik nem látnak és 
hisznek ". 




