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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Nyolc nap múlva eljött Jézus.
Amikor a hét első napján (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. Ezeket viszont megírták,
hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
Ezek az evangélium igéi.

1. Lectio – olvasás
1.1. Biblikus vonal
1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása
20,19 Ou;shj ou=n ovyi,aj th/| h`me,ra| evkei,nh| th/| mia/| sabba,twn kai.
tw/n qurw/n kekleisme,nwn o[pou h=san oi` maqhtai. dia. to.n fo,bon
tw/n VIoudai,wn( h=lqen o` VIhsou/j kai. e;sth eivj to. me,son kai. le,gei
auvtoi/j( Eivrh,nh u`mi/n.
Tehát a hétnek annak az első napján, amikor este volt, és az
ajtók be voltak zárva, ahol a tanítványok voltak a zsidóktól való
félelem miatt, jött Jézus, és megállt középen, és mondja nekik:
„Béke nektek.”
20,20 kai. tou/to eivpw.n e;deixen ta.j cei/raj kai. th.n pleura.n
auvtoi/j. evca,rhsan ou=n oi` maqhtai. ivdo,ntej to.n ku,rion.
És ezt mondva megmutatta nekik a kezeit és az oldalát. Tehát
a tanítványok látva az Urat örülni kezdtek.
20,21 ei=pen ou=n auvtoi/j {o` VIhsou/j} pa,lin( Eivrh,nh u`mi/n\ kaqw.j
avpe,stalke,n me o` path,r( kavgw. pe,mpw u`ma/j.
Mondta tehát nekik Jézus ismét: „Béke nektek: ahogy az Atya
küldött engem, én is küldelek titeket.”
20,22 kai. tou/to eivpw.n evnefu,shsen kai. le,gei auvtoi/j( La,bete
pneu/ma a[gion\
És ezt mondva rájuk lehelt és mondja nekik: „Vegyétek a
Szentlelket:
20,23 a;n tinwn avfh/te ta.j a`marti,aj avfe,wntai auvtoi/j( a;n tinwn
krath/te kekra,thntai.

Ha valakiknek a bűneit megbocsátjátok, meg lesznek bocsátva
nekik, ha valakiknek (a bűneit) megtartjátok, meg lesznek
tartva.”
20,24 Qwma/j de. ei-j evk tw/n dw,deka( o` lego,menoj Di,dumoj( ouvk
h=n metV auvtw/n o[te h=lqen VIhsou/j.
Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, a Didimusznak nevezett,
nem volt velük, amikor jött Jézus.
20,25 e;legon ou=n auvtw/| oi` a;lloi maqhtai,( ~Ewra,kamen to.n
ku,rion. o` de. ei=pen auvtoi/j( VEa.n mh. i;dw evn tai/j cersi.n auvtou/ to.n
tu,pon tw/n h[lwn kai. ba,lw to.n da,ktulo,n mou eivj to.n tu,pon tw/n
h[lwn kai. ba,lw mou th.n cei/ra eivj th.n pleura.n auvtou/( ouv mh.
pisteu,sw.
A többi tanítvány mondta tehát neki: „Láttuk az Urat.” Az
pedig mondta nekik: „Ha csak nem látom a kezeiben a szögek
nyomát, és nem teszem az ujjamat a szögek nyomába, és nem
teszem a kezemet az oldalába, nem hiszem.”
20,26 Kai. meqV h`me,raj ovktw. pa,lin h=san e;sw oi` maqhtai. auvtou/
kai. Qwma/j metV auvtw/n. e;rcetai o` VIhsou/j tw/n qurw/n
kekleisme,nwn kai. e;sth eivj to. me,son kai. ei=pen( Eivrh,nh u`mi/n.
És nyolc nap után ismét bent voltak a tanítványai, Tamás is
velük. Jézus jön, amikor az ajtók be voltak zárva, és megállt
középen, és mondta: „Béke nektek.”
20,27 ei=ta le,gei tw/| Qwma/|( Fe,re to.n da,ktulo,n sou w-de kai. i;de
ta.j cei/ra,j mou( kai. fe,re th.n cei/ra, sou kai. ba,le eivj th.n
pleura,n mou( kai. mh. gi,nou a;pistoj avlla. pisto,j.
Azután mondja Tamásnak: „Tedd ide az ujjadat, és nézd a
kezeimet, és nyújtsd a kezedet és tedd az oldalamra, és ne légy
hitetlen, hanem hívő.”

20,28 avpekri,qh Qwma/j kai. ei=pen auvtw/(| ~O ku,rio,j mou kai. o`
qeo,j mou.

Tehát sok más jelet is tett ugyan Jézus a tanítványai előtt,
amiket nem írtak le ebbe a könyvbe,

Felelte Tamás és mondta neki: „Uram és Istenem.”

20,31 tau/ta de. ge,graptai i[na pisteu,{s}hte o[ti VIhsou/j evstin o`
Cristo.j o` ui`o.j tou/ qeou/( kai. i[na pisteu,ontej zwh.n e;chte evn tw/|
ovno,mati auvtou/.

20,29 le,gei auvtw/| o` VIhsou/j( {Oti e`wr, aka,j me pepi,steukaj;
maka,rioi oi` mh. ivdo,ntej kai. pisteu,santej.

de ezeket leírták, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia,
és hogy, akik hisztek, életetek legyen az ő nevében.

Jézus mondja neki: „Mivel láttál engem, hittél? Boldogok, akik
nem látnak, mégis hisznek.”
20,30 Polla. me.n ou=n kai. a;lla shmei/a evpoi,hsen o` VIhsou/j
evnw,pion tw/n maqhtw/n {auvtou/}( a] ouvk e;stin gegramme,na evn tw/|
bibli,w| tou,tw|\

1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások

Szent István
Társulati Biblia

Nova Vulgata
19

Cum esset ergo
sero die illa prima
sabbatorum, et fores
essent clausae, ubi
erant
discipuli,
propter
metum
Iudaeorum,
venit
Iesus et stetit in
medio et dicit eis:

19

Amikor
beesteledett, még a
hét
első
napján
megjelent Jézus a
tanítványoknak, ott,
ahol együtt voltak,
bár a zsidóktól való
félelmükben bezárták
az ajtót. Belépett,
megállt középen és
köszöntötte őket:

Békés-Dalos
Újszövetségi
Szentírás

Jeromos fordítás
19

Mikor
azon
a
napon, a hét első
napján este lett, és a
helyiség ajtaja, ahol a
tanítványok
összegyűltek, be volt
zárva a zsidóktól
való félelem miatt,
eljött Jézus, megállt
középen,
és
azt
mondta nekik:
»Békesség nektek!«

Estefelé, még a hét
első napján, együtt
voltak a tanítványok,
zárt ajtók mögött,
mert
féltek
a
zsidóktól.
Akkor
eljött Jézus, közéjük
lépett és így szólt
hozzájuk: „Békesség
nektek!”
19

Károli Gáspár
revideált fordítása

Simon Tamás
László o.s.b.
Újszövetségfordítása
19
Aznap, a hét első
napján este ott, ahol
összegyűltek
a
tanítványok,
a
zsidóktól
való
félelmükben
az
ajtókat
zárva
tartották. Eljött Jézus,
megállt középen, és
így szólt hozzájuk:

Mikor azért estve
vala, azon a napon, a
hétnek első napján,
és mikor az ajtók
zárva valának, a hol
egybegyűltek vala a
tanítványok,
a
zsidóktól
való
félelem miatt, eljöve
Jézus és megálla a
középen, és monda
nékik:
Békesség néktek!
- Béke veletek!
19

„Pax vobis! ”.

„Békesség nektek!”

20

20

nektek!
„Pax vobis! Sicut „Békesség
Amint
engem
küldött
misit me Pater, et ego
az
Atya,
úgy
mitto vos ”.
küldelek
én
is
titeket.”

Miután ezt mondta,
megmutatta nekik a
kezét és az oldalát. A
tanítványok
megörültek, amikor
meglátták az Urat.
21
Aztán újra szólt
hozzájuk:
»Békesség nektek!
Amint engem küldött
az
Atya,
úgy
küldelek
én
is
titeket.«

22

Et
cum
hoc 22Ezekkel
a
dixisset, insufflavit et szavakkal
rájuk
dicit eis:
lehelt, s így folytatta:
„Vegyétek
a
Szentlelket!
„Accipite Spiritum
Sanctum.

22

S
miután
ezt 22E szavak után rájuk
mondta, rájuk lehelt, lehelt és folytatta:
és így szólt hozzájuk:
»Vegyétek
a „Vegyétek
a
Szentlelket!
Szentlelket.

22

23

23

23

Et
hoc
cum
dixisset, ostendit eis
manus
et
latus.
Gavisi sunt ergo
discipuli,
viso
Domino.
21
Dixit
ergo
eis
iterum:

Quorum remiseritis
peccata, remissa sunt
eis;
quorum
retinueritis, retenta
sunt ”.

E
szavakkal
megmutatta
nekik
kezét és oldalát. Az
Úr
láttára
öröm
töltötte
el
a
tanítványokat.
21
Jézus megismételte:

23

Akinek
megbocsátjátok
bűneit, az bocsánatot
nyer,
s
akinek
megtartjátok,
az
bűnben marad.”

20

Akiknek
megbocsátjátok
bűneiket, bocsánatot
nyernek;
akiknek
pedig megtartjátok,
azok
bűnei
megmaradnak.«

20

És ezt mondván,
megmutatá nékik a
kezeit és az oldalát.
Örvendezének azért a
tanítványok,
hogy
látják vala az Urat.
21
Ismét monda azért
nékik Jézus:
Békesség néktek! A
miként
engem
küldött vala az Atya,
én
is
akképen
küldelek titeket.

E
szavakkal
megmutatta
nekik
kezét és oldalát. Az
Úr
láttára
öröm
töltötte
el
a
tanítványokat.
21
„Békesség nektek!”
– ismételte.
„Amint
engem
küldött az Atya, úgy
küldelek
én
is
titeket.”

20

23

Akinek
megbocsátjátok
bűneit,
bocsánatot
nyer, akinek pedig
megtartjátok,
az
bűnben marad.”

Miután így szólt,
megmutatta nekik a
kezét és az oldalát.
Az Úr láttára öröm
töltötte
el
a
tanítványokat.
21
Jézus erre ismét ezt
mondta nekik:
Béke
veletek!
Ahogy engem küldött
az
Atya,
úgy
küldelek én is titeket.
20

És
mikor
ezt 22Ezt mondván rájuk
mondta, rájuk lehelle, lehelt,
és
így
és monda nékik:
folytatta:
Vegyetek
Szent
Lelket:
Vegyétek
a
Szentlelket!
A kiknek bűneit
megbocsátjátok,
megbocsáttatnak
azoknak; a kikéit
megtartjátok,
megtartatnak.

23

Akiknek
megbocsátjátok
a
bűneit,
azok
bocsánatot nyernek,
és akiket megőriztek,
azok megmaradnak.

24
Thomas
autem, 24A tizenkettő közül 24Tamás pedig, egy a 24Tamás,
Tamás pedig, egy a 24Tamás,
egy
a
unus ex Duodecim, az egyik, Tamás, tizenkettő közül, akit melléknevén
tizenkettő közül, a kit Tizenkettő
közül,
qui dicitur Didymus, vagy
melléknevén Ikernek hívnak, nem Didimusz, egy a Kettősnek
hívtak, akit Ikernek hívtak,
non erat cum eis, Didimusz, nem volt volt velük, amikor tizenkettő közül, nem nem vala ő velök, a éppen
nem
volt
24

quando venit Iesus.

velük,
megjelent
Jézus.

amikor eljött Jézus.
nekik

Dicebant ergo ei 25A
tanítványok
alii discipuli:
elmondták:
„Vidimus
„Láttuk az Urat!”
Dominum!”.
De kételkedett:
lle autem dixit eis:
„Hacsak nem látom
„Nisi
videro
in kezén
a
szegek
manibus eius signum nyomát, ha nem
clavorum et mittam helyezem ujjamat a
digitum meum in szegek helyére, és
signum clavorum et oldalába nem teszem
mittam
manum a
kezem,
nem
meam in latus eius, hiszem.”
non credam”.

25

Nyolc nap múlva
ismét együtt voltak a
tanítványok, s Tamás
is ott volt velük.
Ekkor újra megjelent
Jézus, bár az ajtó
zárva volt. Belépett,
megállt középen, és
köszöntötte
őket:
„Békesség nektek!”

26

25

26

Et post dies octo
iterum erant discipuli
eius intus, et Thomas
cum eis. Venit Iesus
ianuis clausis et stetit
in medio et dixit:

„Pax vobis! ”.

26

Deinde
dicit 27Aztán
Thomae:
fordult:
„Infer digitum tuum „Nyújtsd
27

Tamáshoz
ide

volt velük,
eljött Jézus.

mikor mikor
Jézus.

eljött

vala velük, amikor Jézus
megjelent.

A többi tanítvány 25A
tanítványok
elmondta neki:
azonban
»Láttuk az Urat!«
megmondták
neki:
Ő azonban így szólt: „Láttuk az Urat.” De
ő kételkedett:
»Hacsak nem látom „Ha csak nem látom
kezén
a
szegek kezén
a
szegek
nyomát, és ujjamat a nyomát
s
ha
szegek helyére nem ujjammal a szegek
teszem, és kezemet helyét nem érintem
az oldalába nem és kezemet oldalába
helyezem, én nem nem teszem, nem
hiszem!«
hiszem.”

25

Mondának
azért
néki
a
többi
tanítványok: Láttuk
az Urat.
Ő
pedig
monda
nékik:
Ha nem látom az ő
kezein a szegek
helyeit, és be nem
bocsátom ujjaimat a
szegek helyébe, és az
én kezemet be nem
bocsátom
az
ő
oldalába,
semmiképen el nem
hiszem.

25

Nyolc nap múlva
ismét együtt voltak a
tanítványai, és Tamás
is velük volt. Jézus
eljött – bár az ajtó
zárva volt –, megállt
középen, és így szólt:

26

És nyolcz nap
múlva ismét benn
valának
az
ő
tanítványai, Tamás is
ő velök. Noha az ajtó
zárva vala, beméne
Jézus, és megálla a
középen és monda:
Békesség néktek!

26

Nyolc nap múlva
ismét együtt voltak a
tanítványok,
és
Tamás is velük. Az
ajtók zárva voltak.
Eljött Jézus és e
szavakkal
lépett
közéjük:
26

»Békesség nektek!«

Így szólt hozzá a
többi tanítvány:
- 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
oldalára,
nem
hiszem.

Nyolc
nappal
később ismét odabent
voltak a tanítványai,
és Tamás is velük.
Bár az ajtók zárva
voltak, Jézus eljött,
megállt középen, és
így szólt:
- Béke veletek!

„Békesség nektek!”

Azután azt mondta 27Aztán
Tamáshoz 27Azután
monda 27Azután Tamáshoz
Tamásnak:
fordult:
Tamásnak:
fordult:
az »Tedd ide ujjadat és „Tedd ide ujjadat, és Hozd ide a te ujjadat - Tedd ide az ujjad,
27

huc et vide manus
meas et affer manum
tuam et mitte in latus
meum; et noli fieri
incredulus
sed
fidelis!”.

ujjadat
és
nézd
kezemet! Nyújtsd ki
a kezedet és tedd
oldalamba! S ne légy
hitetlen,
hanem
hívő!”

nézd a kezeimet;
nyújtsd ki kezedet és
tedd az oldalamba, és
ne légy hitetlen,
hanem hívő!«

Respondit Thomas 28Tamás fölkiáltott:
et dixit ei: „Dominus „Én
Uram
és
meus et Deus meus! Istenem!”
”.
29
29
Dicit ei Iesus:
Jézus csak ennyit
mondott:
„Quia vidisti me, „Hittél, mert láttál.
credidisti. Beati, qui Boldogok, akik nem
mégis
non
viderunt
et látnak,
hisznek.”
crediderunt! ”.

28

28

nézd a kezemet.
Nyújtsd ki kezedet s
tedd az oldalamba.
És ne légy hitetlen,
hanem hívő.”

és nézd meg az én
kezeimet; és hozd ide
a te kezedet, és
bocsássad az én
oldalamba: és ne légy
hitetlen, hanem hívő.

és nézd meg a
kezem, nyújtsd ide a
kezed, és tess az
oldalamra, éés ne
légy tovább hitetlen,
hanem hívő!

28
28
Tamás azt felelte:
Tamás fölkiáltott:
És felele Tamás és 28Tamás így felelt:
»Én Uram és én „Én
Uram,
én monda néki: Én - Én Uram, én
Istenem!«
Istenem!”
Uram és én Istenem! Istenem!
9

Jézus
erre
azt
mondta neki:
»Mivel láttál engem,
hittél. Boldogok, akik
nem láttak, és mégis
hittek.«

29

Jézus csak ennyit
mondott:
„Hittél (Tamás), mert
láttál
Engem.
Boldogok, aki nem
látnak,
mégis
hisznek.”

29

Monda néki Jézus:

29

Jézus így szólt
hozzá:
Mivelhogy
láttál - Mivel látsz engem,
engem, Tamás, hittél: hiszel.
Boldogok,
boldogok, a kik nem akik nem látnak, és
látnak és hisznek.
hisznek.

30

Multa quidem et
alia signa fecit Iesus
in
conspectu
discipulorum
suorum, quae non
sunt scripta in libro
hoc;

30

Jézus még sok más
csodajelet is mutatott
tanítványai
előtt,
amelyeket
nem
jegyeztek föl ebben a
könyvben.

30

Jézus még sok
egyéb csodajelet is
művelt
tanítványai
szeme
láttára,
amelyek nincsenek
megírva ebben a
könyvben.

30

Jézus még sok más
csodajelet
művelt
tanítványai
szeme
láttára,
de
azok
nincsenek
följegyezve ebben a
könyvben.

30

Sok más jelt is
mívelt ugyan Jézus
az ő tanítványai előtt,
a melyek nincsenek
megírva ebben a
könyvben;

30

31

31

31

Ezeket pedig azért
írták
le,
hogy
higgyétek,
hogy
Jézus a Krisztus, az
Isten Fia, és e hit
által az ő nevében
életetek legyen.

31

31

Ezek pedig azért
irattak meg, hogy
higyjétek, hogy Jézus
a
Krisztus,
az
Istennek Fia, és hogy
ezt hívén, életetek
legyen az ő nevében.

31

haec autem scripta
sunt, ut credatis quia
Iesus est Christus
Filius Dei et ut
credentes
vitam
habeatis in nomine
eius.

Ezeket
azonban
följegyezték,
hogy
higgyétek: Jézus a
Messiás, az Isten Fia,
s hogy a hit által
életetek legyen az ő
nevében.

Ezeket
azonban
azért jegyeztem föl,
hogy
higgyétek:
Jézus a Messiás, az
Isten Fia, és hogy a
hit által életetek
legyen benne.

Sok más jelet is tett
Jézus a tanítványai
szeme
láttára,
amelyek nincsenek
megírva ebben a
könyvben.
Ezek pedig azért
vannak
megírva,
hogy
higgyétek:
Jézus a Krisztus, az
Isten Fia; és e hitben
életetek legyen az ő
nevében.

1.1.3. Szöveg behatárolása
A szakasz kezdetét a helyszín (az utolsó vacsora terme zárt ajtók
mögött), az időpont (a hét első napján: vasárnap este) és a
tanítványok jelenléte világosan mutatja (Jn 20,19). Noha az időpont
(nyolc nap után) az epizód során változik, és Tamás apostol is
megjelenik a tanítványokkal együtt (Jn 20,26), a helyszín azonos, és a
téma is kapcsolódik az előző versekhez: a feltámadt Jézussal
találkoznak az apostolok, aki szól hozzájuk. Így a szakasz a Jn 20,1929 között határolható be, amihez egy rövid befejezést, összegzést fűz
az evangélista (Jn 20,30-31).

2,11 “Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai
Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek
benne.”
2,23 “Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus
Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták
a csodákat”
3,15 “hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké
éljen.”
4,48 “Jézus azonban így szólt: „Hacsak jeleket és csodákat
nem láttok, nem hisztek.”

1.1.4. Kontextuális – kánoni elemzés

5,24 “Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hallja

Párhuzamok János evangéliumán belül

szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik

1,33 “Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni
küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s
rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni.”
1,50 “Jézus ezt felelte neki: „Mivel megmondtam, hogy
láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz
még látni.”

ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre.”
7,39 “Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők
részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még
nem dicsőült meg Jézus.”
9,22 “A szülők azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól.
A zsidók ugyanis elhatározták, hogy azt, aki Messiásnak
vallja, kizárják a zsinagógából.”

11,16 “Tamás, akit melléknevén Didimusznak hívtak, így

19,34-35 “az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját.

szólt a többi tanítványhoz: „Menjünk mi is, haljunk meg

Nyomban vér és víz folyt belőle. Aki látta, az tett róla

vele együtt!”

tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond,

12,37 “Jóllehet ennyi csodát tett a szemük láttára, mégsem

hogy ti is higgyetek.”

hittek benne.”

20,1 “A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt,

14,5 “Erre Tamás azt mondta: „Uram, nem tudjuk, hova

Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ

mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?”

elmozdították a sírtól.”

14,27 “Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom

21,2 “Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén

nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne

Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natánael,

nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.”

Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány.”

15,11 “Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm

21,25 “Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki

legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.”

mind le akarná írni – azt hiszem –, annyi könyvet kellene

16,16 “Rövid idő s már nem láttok, ismét rövid idő s
viszontláttok.”
16,22 “Így most ti is szomorúak vagytok. De viszontlátlak
benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket
nem veheti el tőletek senki.”
17,18 “Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a
világba.”

írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.”
Szinoptikus párhuzamok
Mt 16,16 “Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő
Isten Fia.”
Mt 16,19 “Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit
megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit
feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

Mt 18,18 “Bizony mondom nektek: amit megköttök a

Lk 24,25 “Erre így szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen

földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a

tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek.”

földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

Lk 24,36-46 “Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak

Mt 28,19 “Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a

megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!”

népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a

Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet

Szentlélek nevére”

látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s

Mk 16,14-18 “Végül a tizenegynek jelent meg, amikor

miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és

egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és

a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A

keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik

szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem

feltámadása után látták. Aztán így szólt hozzájuk:

van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az

örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak.

evangéliumot

minden

teremtménynek.

Aki

hisz

és

Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?”

megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.

Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára

Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben

evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam

ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek

nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie

kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha

mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban

pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”

és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket,

Lk 1,45 “Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az
Úr mondott neki!”
Lk 24,16 “De szemük képtelen volt felismerni.”

hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: „Meg van írva,
hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell
támadnia a halálból.”

Lk 24, 47-48 “Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell

leheletnek: ezt mondja az Úr, az Isten: Gyere elő a négy

hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi

szél hazájából, és fújj ezekre a halottakra, hogy

vagytok ezeknek.”

megelevenedjenek.”

Lk 24,49 “Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.

ApCsel 1,8 “De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló

Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból

erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és

való erőt.”

Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”
ApCsel 3,16 “Mert hittel segítségül hívtuk a nevét, erőt

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben)

öntött ebbe az emberbe, akit itt láttok és akit ismertek. A

Ter 2,7 “Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld

tőle való hit visszaadta neki épségét mindnyájatok szeme

porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember

láttára.”

élőlénnyé.”

1Kor 9,1 “Vajon nem vagyok szabad ember? Nem vagyok

MTörv 34,10-12 “Izraelben azonban nem támadt többé

apostol? Nem láttam Urunkat, Jézust? Nem vagytok-e az én

olyan próféta, mint Mózes, akivel az Úr szemtől szemben

művem az Úrban?”

találkozott. Az Úr parancsára sok jelet és csodát mutatott

1Kor 15,45 “Ahogy az Írás mondja: „Ádám, az első ember

Egyiptom földjén a fáraón és szolgáin és az egész

élő lénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké.”

országon. Nagy hatalomról tett tanúságot, s nagy rettenetet
keltett egész Izrael szeme láttára.”
Bölcs 15,11 “mert nem ismeri azt, aki alkotta és aki
tevékeny lelket lehelt bele, és belelehelte az élet leheletét.”
Ez 37,9 “Ekkor így szólt hozzám: „Jövendölj az éltető
leheletről, jövendölj, emberfia, és mondd az éltető

1Pt 1,8 “Akit noha nem láttatok, mégis szerettek; bár most
sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek,
ujjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével”

1Jn 1,1 “Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a
szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel
tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek.”
1Jn 5,13 “Ezeket azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia
nevében, hogy megtudjátok: örök életetek van.”

1.1.5. Szószerinti értelmezés
Ebben az epizódban írja le János evangélista először a feltámadt Jézus
találkozását az apostolokkal. Mindkét alkalommal Jézus az utolsó
vacsora termében, a hét első napján, azaz vasárnap jelenik meg
először a tanítványainak (Jn 20,19.26). Hangsúlyozni kívánja tehát
János, hogy a vasárnap a feltámadt Úr napja.
Továbbá kiemeli, hogy a Feltámadott ajándékai: a béke, a Szentlélek
és a bűnbocsánat, amire hittel kell válaszolnunk, ahogy Tamás apostol
alakján keresztül mutatja: egyedül a Jézus Krisztusba, az Isten Fiába
vetett hit vezet el a boldogságra és az örök életre (Jn 20,28-29.31)

1.1.6. Kulcsszavak elemzése
Eivrh,nh (’ejréné’) (Jn 20,19.21.26) (’béke, békesség’)
A kifejezés a János-evangéliumban, mint többnyire a szinoptikus
evangéliumokban is (pl. Mt 10,13.34; Mk 5,34; Lk 7,50; 10,5; 24,36),
Jézus beszédeiben hangzik el (Jn 14,27; 16,33;20,19.21.26).
Ugyanakkor János evangélista mindegyik esetben a húsvéti
misztériumhoz, az utolsó vacsora terméhez kapcsolja az Úrnak ezen
kijelentéseit. Jézus a halála előtti estén, a búcsúbeszédében, beszél az

ő békéjéről, amit a tanítványainak ad, de nem úgy adja, ahogy a világ
(Jn 14,27). Illetve hangsúlyozza, hogy ez a béke őbenne van, vagyis
őtőle származik (Jn 16,33). Ugyanebben a teremben a feltámadt Úr a
„béke nektek” köszöntéssel háromszor is üdvözli az apostolokat (Jn
20,19.21.26). Így tehát az evangélista nyomatékosítani kívánja, hogy a
béke az utolsó vacsora termében születik meg: vagyis a béke az
önmagát teljesen az embereknek odaajándékozó, a keresztre feszített
és feltámadt Jézus Krisztus ajándéka!
evnefu,shsen (’enefüszészen’) (Jn 20,22) (’rálehelt’)
A szó jelentésének hátterében a valamibe, valakibe belefújni,
belelehelni, rálehelni áll. Ez a kifejezés csak itt található meg az
Újszövetségben, de az Ószövetségben más igehelyeken is előfordul
különböző formákban (Ter 2,7; 1Kir 17,21; Ez 37,9; Bölcs 15,11). A
gesztus, amit Jézus tesz az a cselekedet, amivel a teremtő Isten
beleleheli az élet leheletét az emberbe (Ter 2,7; Bölcs 15,11), illetve
amivel Illés próféta feltámasztja a száreftai özvegyasszony fiát (1Kir
17,21), továbbá, ahogyan a prófétai szóra a Lélek ráfúj a megöltekre
(Ez 37,9).
Az utolsó vacsora terme a béke helyszínévé válik tehát, ahol Jézus a
Szentlelkét odaajándékozza a tanítványoknak, hogy a bűnbocsánat
ajándékának közvetítői legyenek. A béke tehát a Szentlélek általi
megújulásból, újjáteremtésből, megbocsátásból, és feltámadásból
származik.

2. Meditáció – elmélkedés
2.1.Patrisztikus vonal

2.1.2. Atyák Bibliájából összefoglalás
Az evangéliumban az Egyház egysége jut kifejezésre. Jézus
Krisztus minden apostolnak ugyanazt a küldetést és
„hatalmat”adja. Mindennek a foglalata a Szentlélek.
Mindezek után van még valaki, aki azt gondolja, hogy az
Egyház egysége nélkül megőrizheti a hit egységét?
Hasonlóképpen áll az Egyház, mint a Nap, sok sugara van,
mégis egyetlen ragyogása. Minden hívő a maga szolgálata
által átad egy – egy sugarat, de mégis az Egyház ragyogása
egy és ebből a ragyogásból nem lehet egy sugarat sem
függetleníteni.

Nagy Szent Gergely, Homília, 26,2 (Gregorio Magno, Hom.
26, 2)
2.1.3. Catena Aureaból összefoglalás
Ezzel a szakasszal kapcsolatban, két dolgot tartok fontosnak
kiemelni. Az első azzal kapcsolatos, hogy Jézus megadta a hatalmat az
apostoloknak a bűnök megbocsátására és megtartására. Ebben a
részben Nazianzoszi Szent Gergely kiemeli, hogy ez ugyan nagy
megtiszteltetés, de súlyos felelősség is egyben. Aranyszájú Szent János
pedig kifejti, hogy ez a hatalom a papoktól megköveteli, hogy a saját

Karthagoi Szent Ciprián, Az Egyház egységéről, 4 – 5

életük felett is gyakoroljanak éberséget, ugyanúgy a rájuk bízottak

(Cipriano di Cartagine, De Eccl. unitate, 4-5)

felett, és ha ezt nem teszik meg, vagy rosszul teszik, akkor számon
fogják ezt kérni rajtuk a végítéleten. Ugyanakkor az, hogy a papok

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' Ez a
kijelentés az apostolokra is igazzá vált Jézus Krisztus által.
Az Atya Isten, aki küldte a Fiút, aki szintúgy Isten, de
ember is, így küldi az apostolokat, akik emberek.
Hasonlóképpen nem kényelmes feladatra rendeli, minthogy
a Fiúé sem volt az. Nem örvendezni, hanem „szűkölködni”
a világba. Nemcsak az apostolokat küldte így, hanem
minket is így küld. De ahogy a Fiúnál mindig jelen volt és
van az Atya szeretete, úgy van jelen a mi életünkben is.

milyen életet élnek nem befolyásolja a feloldozás vagy a megtartás
érvényességét.
A másik dolog, amit fontosnak tartok kiemelni az a szakasz,
amikor Jézus másodszor jelenik meg az apostoloknak. Itt Aranyszájú
Szent János hangsúlyozza, hogy Jézus nem várta meg, hogy Tamás
apostol kérdéseket intézzen hozzá, és ezt azzal bizonyítja, hogy
ugyanazokat a szavakat használja, amiket egy héttel korábban Tamás
mondott a többi apostolnak (vö. 25. és 27. vers). Nazianzoszi Szent
Gergely pedig kiemeli, hogy Jézus megmutatta magát az apostoloknak

romolhatatlanul

és

kézzelfoghatóan,

így

bizonyítva,

hogy

természetében ugyanolyan, mint volt, és csupán a dicsőségében
változott meg. Achridai Theophilaktosz hozzáfűzi még, hogy amikor
Tamás apostol azt mondja: “Én Uram, én Istenem!”, akkor megvallja
a két természetet az egy Személyben, Jézus Krisztusban. Az “Uram”
az emberi, az “Istenem” az isteni természetet takarja.
Felhasznált irodalom: Aquinói Szent Tamás: Catena Aurea,
Commentary on the four Gospels collected out of the works of the
Fathers IV., J. G. F. and J. Rivington Publisher, London, 1845.
(angolra fordította: John Henry Newman) 604-613.o.

2.2.Tanítóhivatali vonal
II. János Pál pápa
DIVES IN MISERICORDIA
53. … Krisztus a föltámadásában annyira megmutatta az irgalmas
szeretet Istenét, hogy vállalta a keresztet, mely a föltámadásnak volt
az útja. Éppen ezért, amikor megemlékezünk Krisztus keresztjéről,
kínszenvedéséről és haláláról, hitünk és reményünk közvetlenül a
Föltámadottra irányul; arra a Krisztusra, aki, „amikor... a hét első
napján este lett, ...ott állt közöttük” az Utolsó Vacsora termében,
„ahol a tanítványok voltak, ...rájuk lehelt és mondta nekik: Vegyétek a
Szentlelket. Akiknek megbocsátjátok majd a bűnöket, azok
bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azoknak meg
lesznek tartva”.
DOMINUM ET VIVIFICANTEM

31. …Így tekintve „meggyőzni a világot a bűnről” azt is jelenti:
meggyőzni a bűnök bocsánatáról a Szentlélek erejében. Péter
jeruzsálemi beszédében megtérésre szólítja fel hallgatóit, amint Jézus
is tette messiási küldetésének kezdetekor. A megtérés előfeltétele a
bűnről való meggyőződés. Ez az ember bensejében a lelkiismeret
ítélete, és mert ezt a vizsgálatot az ember szívében az igazság Lelke
vezeti, ezért ez a kegyelem és szeretet új kiáradásának kezdete is:
„Vegyétek a Szentlelket”. Így „a bűnről való meggyőzés” kettős
ajándék: az igazság ajándéka a lelkiismeret számára és a megváltottság
tudatának ajándéka. Az igazság Lelke a mi Oltalmazónk.
41. …A Szentlélek, mint szeretet és ajándék, valamiképpen leszáll
annak az áldozatnak a mélyébe, melyet a keresztfán mutattak be. Ha
újból elővesszük a szentírási hagyományt, elmondhatjuk: az emészti a
szeretet tüzével ezt az áldozatot, aki a Fiút az Atyával összekapcsolja
a Szentháromság egységébe, és mert a keresztáldozat cselekménye
Krisztus sajátja, ebben az áldozatban „megkapja” a Szentlelket. De
úgy kapja meg, hogy később ő maga – és egyedül ő maga az Atyával
– az apostoloknak, az Egyháznak és az emberi nemnek „adni” tudja.
Ő egyedül „küldi” a Lelket az Atyától. Ő egyedül jelent meg az utolsó
vacsora termében egybegyűlt apostoloknak, rájuk lehelt és azt
mondta: „Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer”, amint Keresztelő János előre hirdette: „Ő
Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni”. Jézus ezekkel
a szavakkal, amelyeket az apostolokhoz intézett, kinyilatkoztatta a
Szentlelket, aki azonnal jelenlévővé lett, mint szeretet, aki a húsvéti
misztérium mélyén fejti ki hatását, mint a kereszt üdvözítő erejének
forrása, mint az új és örök élet ajándéka.
DIES DOMINI

31. Épp a vasárnapi szentmisén élik át a keresztények újra különös
intenzitással az apostolok húsvét esti élményét, amikor a Föltámadott
megjelent közöttük (vö. Jn 20,19).
56. … a vasárnap mint a Föltámadottal való első találkozás heti
visszahangja szükségszerűen hordozza azt az örömöt, mellyel a
tanítványok a Mestert fogadták: „Megörültek a tanítványok, mert
látták az Urat.”(Jn 20,20)
XVI. Benedek pápa
VERBUM DOMINI
15. … A föltámadott Jézus testében hordozva a szenvedés stigmáit,
kiárasztja a Lelket (vö.Jn 20,22), és saját küldetésének részesévé teszi
övéit (vö.Jn 20,21).
93. … az Egyház küldetését nem tekinthetjük tetszés szerint
végezhető, illetve az Egyház életének mellékes tevékenységeként.
Hanem arról van szó, hogy engednünk kell, hogy a Szentlélek tegyen
minket hasonlóvá Krisztushoz azáltal, hogy részesít az Ő
küldetésében: „ahogy az Atya küldött engem, én is küldelek titeket”
(Jn 20,21).

2.3.Liturgikus vonal
2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise
szertartásának szövegeivel
A mai evangélium (Jn 20,19-31) számos lényeges részt tartalmaz,
többek közt a Szentlélek adományát és a bűnök megbocsátását. A
központi történet viszont a hitről szól: Tamás kezdeti
hitetlenkedése, majd a feltámadt Jézus láttán hitbeli megerősödése
olvasható. Egyik fontos mondata: „Most már hiszel, Tamás, mert

láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”. Ezt
visszhangozza az alleluja vers is: „Most már hiszel, Tamás, mert
láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek” (Jn 20,
29). Egyházunkban bizonyára sokan át tudjuk érezni Tamás
helyzetét, mindannyian minél konkrétabb bizonyítékokra vágyunk,
hogy hinni tudjunk. Ezt szem előtt tartva szólalnak meg az
egyetemes könyörgések, melyek mindegyike hitbeli megerősödést
és állhatatosságot kér Istentől.
A kezdő könyörgés kiemeli, húsvét ünnepe lángra lobbantja Isten
népének hitét, és kéri, minél jobban meg tudjuk érteni hitünk
misztériumait. A szentlecke (1Pét 1,3-9) az evangélium szavaihoz
kapcsolható, itt pont Tamás magatartásával ellentétes értelemben –
olvasható biztatásként is a hívő nép számára: „Mivel szeretitek
Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, noha nem
találkoztatok vele, amikor eléritek hitetek célját, lelketek
üdvösségét, -- a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok
ujjongani”.
Tamás evangéliumi hitvallásához köthető a felajánló könyörgés:
„Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait,
hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve
eljussunk az örök boldogságra”
Az áldozási ének szintén az evangéliumi felszólítást idézi:
„Nyújtsd ki a kezedet, tedd a szegek helyére, és ne légy hitetlen,
hanem hívő, alleluja” (vö. Jn 20,27).
Az olvasmány (ApCsel 2,42-47) annyiban kapcsolható az
evangéliumhoz, hogy leírja az ősegyház kezdeti életét, az
apostolok közösségében megélt hitet. Ilyen alkalmakkor, mikor
együtt voltak a tanítványok, jelent meg nekik Jézus, ahogy az
evangélium leírja.

2.3.2. Liturgikus énekek
Gitáros énekek:
Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' (Jn 20,29)
Én Uram, én Istenem!
https://www.youtube.com/watch?v=y8On5H14J1Y
kotta: http://www.kottacsere.hu/?wpfb_dl=539

„Amikor a hét első napján (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!'' (Jn 20,19)
Signum - Ne félj, mert megváltottalak
https://www.youtube.com/watch?v=uuNHcIohz08
kotta: http://www.kiskozosseg.hu/files/4_istenhezfordulas.pdf

„Amikor a hét első napján (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!'' (Jn 20,19)
Ne féljetek, örüljetek, Krisztus győzelmesen feltámadt.
https://www.youtube.com/watch?v=ADtb6jryUBE
„Amikor a hét első napján (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!'' (Jn 20,19)
Sillye Jenő - Feltámadt, Alleluja!
https://www.youtube.com/watch?v=nmhcysMjHvY
kotta: http://www.kottacsere.hu/?wpfb_dl=491

„Amikor a hét első napján (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!'' (Jn 20,19)
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt
https://www.youtube.com/watch?v=5z4IOcl9ncs

Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket.'' (Jn 20,21)
Indulj és menj, hirdesd szavam
https://www.youtube.com/watch?v=oA0h8xyloJU
(orgonás
változat)
kotta:
http://dicsportal.hu/e107_files/downloads/1355835277_indulj_s_m
enj_001.jpg
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A világnak Krisztus kell,
A E
H7
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A világnak kellesz Te is,
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Mivel Te Krisztushoz tartozol.
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Emlékezz, emlékezz,
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Te Krisztushoz tartozol!

Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket.'' (Jn 20,21)
Sillye Jenő - A világnak Krisztus kell
https://www.youtube.com/watch?v=_cAdcZo5AmI
kotta: http://www.keresztenydalok.hu/enekek/a_vilagnak_krisztus
A VILÁGNAK KRISZTUS KELL

Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' (Jn 20,29)
Végszükség Esetére - Nyisd meg a szívem, Ó Jézus
https://www.youtube.com/watch?v=CMpzYbSsOrA
Kotta:
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/N/Nyisd%
20meg%20a%20szivem.htm
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2.4.Pedagógiai vonal leírása:
2.4.1. Tantörténetek

,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem
ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel
oldalát, én nem hiszem!'' (Jn 20,25)
2 magzat beszélget
Van arany, ami nem fénylik, van út, ami nem járható, van tenger, ami
nem kéklik, van igazság, ami fel nem fogható! Ezt hallgattam hallgasd te is:
Két magzat beszélget az anyja hasában:
- Mondd, te hiszel a születés utáni életben?
- Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy
felkészüljünk arra, ami ezután következik.
- Lárifári! A születés után nincs semmi! Onnan még senki nem tért
vissza! S különben is, hogy nézne ki?
- Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol
fények vannak... S talán a saját lábunkon fogunk járni, s a saját
szánkkal eszünk.
- Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! S még, hogy szájjal
enni?! Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt? S ha már itt
tartunk, gondolkodj el egy picit: azért nem lehetséges a születés utáni
élet, mert a köldökzsinór túl rövid.
- Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint
amit itt életnek nevezünk.
- Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész.
- Figyelj, nem tudom pontosan mi lesz, de majd a Mama segít

nekünk...
- A Mama? Te hiszel a Mamában?
- Igen.
- Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán látta már
valaki?
- Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony, neki
köszönhetjük, hogy vagyunk.
- Na, most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó? Majd akkor
hiszem a Mamát, ha látom.
- Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét,
érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását,
érezni fogod óvó kezét.
Forrás: http://www.csendespercek.hu/anekdotak/1621-ket-magzatbeszelget-2847127
kép forrása: http://www.vargamakai.com/picikez.html

„Amikor a hét első napján (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.” (Jn 20, 19-20)
Feltámadás. Miért szkeptikusak mégis sokan?
A tanítványokat láthatóan meglepte a
feltámadás, és olyan erővel motiválta
őket Jézus úr voltának hirdetésére,
amely érthetetlen lenne, ha nem

találkoztak volna a halálból életre támadt Jézussal. N. T. Wright
szerint ha elutasítjuk Jézus feltámadásának tényét, tátongó
szakadék marad az első századi történelemben, melyet semmilyen
más magyarázat nem tud betölteni. Egyedül Jézus feltámadása
képes megmagyarázni a kereszténység kezdeteit.
Jézus feltámadásával kapcsolatban az az igazán érdekes, hogy ha
nem feltámadásról lenne szó, pusztán történettudományi
szemszögből megvizsgálva a forrásokat mindenki tényként
kezelné, hogy a feltámadás megtörtént. Jézus feltámadásának
erősebb történeti alapjai vannak, mint a legtöbb ókori eseménynek,
csak az a baj vele, hogy feltámadás, és a halottak a mi
tapasztalatainkban nem támadnak fel. Jézus feltámadása nem azért
problémás, mert a források gyengék és megbízhatatlanok lennének
(éppen ellenkezőleg, a források rendkívül erősek és megbízhatók!),
hanem azért, mert a források hallatlan dolgot állítanak: egy
keresztre feszített zsidó tanító visszajött a halálból!
Folytatás:
http://www.mindennapi.hu/cikk/tudomany/ime-abizonyitekok-jezus-feltamadasa-tortenelmi-teny-/2012-01-31/2794

A BOLDOG TAMÁS
Egy nem volt ott, mikor a többiek ott voltak,
Ő nem látta azt, amit mások láttak.
Ő csak hallotta, hogy volt feltámadás,
De a sírnál nem volt. Ez volt Tamás.
Mikor Jézus Jeruzsálembe előbb megjelent
Egy nem volt ott, nem látta, mi végbement
Mikor megmutatta kezét, oldalát.
Aki hiányzott: ez volt Tamás.
Mikor megjelent és köszönt: „Békesség néktek!”
S adjuk lehelvén mondta: „Vegyetek Szentlelket!”
Ezek örömmel mondták, úgy ahogy hallották
Annak ki nem hitte – ez volt Tamás.
Csak miután látott, azután hitt,
Mikor érintette a Mester sebeit.
De azután boldogabb volt mint más,
Ez a boldog: ez volt Tamás.
Olvass tovább: http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-versek/
HÁRMAN VAGYUNK!

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers

Emmausba több út is vezet:
tört reményekkel kikövezett,
Ketten járjuk, vagy néha többen,
és újra, újra belénk döbben,
hogy meghalt! És el is temették!
A sírkövet lepecsételték!
…hogy feltámadt? és újra élne?…
Ki hallgat ma ilyen beszédre?

Beszélünk szomorúan, halkan,
a szívünk veszik a szavakban,
De mégis:
Irgalmas Isten! Hinni akarunk!
– és észrevétlen –
már hárman vagyunk!
Lukátsi Vilma

NE SÍRJ!
Csukva a sírbolt, benne a Mester.
Koporsó száját nehéz kő zárja.
Bérelt vitézek őrizik a sírt,
Éjjel és nappal vigyáznak rája.
Elült már a zaj, csendes lett a táj,
A Názáreti a sírban pihen.
Bús tanítványok haza széledtek,
Kétség s bánat dúlt mindegyik szívben,
Fájt a lelküknek a nagy vesztesség,
Hiába volt hát a hit s a remény?
Koldussá lettek, elhagyatva,
Mert Jézus nélkül éltük oly szegény.
De ne sírj szívem, félre csüggedés!
Harmadik napnak kora reggelén;
Jézus feltámadt, kijött a sírból,
Nem szégyenült meg sem hit, sem remény;
A Máriáknak, kik sírhoz mentek,
A nagy csodáról már Angyal regél;
Aztán ők mentek, hogy elhirdessék:
Jézus feltámadt! Jézus újra él!

Félre fájdalom, félre csüggedés,
Már szívemben is bíztat e remény:
Én is ott leszek, ahol Jézusom!
A feltámadás dicső reggelén!
Vad Lajos
Olvass tovább: http://emmausjoka.webnode.sk/versek/husveti-versek/
„Amikor a hét első napján (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!'' (Jn 20,19)
Kovács Dániel – Békesség néktek
Csak egyszerű, mindennapi köszöntés
szent ajkain övéihez a szó,
de krisztustalanságuk félelmét és
kudarcuk sötét árnyát oszlató…
Hívunk, Jézus, jöjj, nyisd meg ajtainkat,
mit hűlt hitünk rozsdás lakatja zár,
űzd el gyötrő, lidérces álmainkat,
jövel, Urunk, szívünk áldásra vár!
Köszönj reánk győzelmes szent szavaddal,
poklon, halálon szerzett diadallal
jelenj meg újra tieid között!
Kárhozott éltünk biztos menedéke
és sziklavára mindenek fölött
Te légy, Istennel eggyé tevő Béke!

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/jezus/
Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' (Jn 20,29)
Vas István - Az új Tamás
És a Tizenkettő között vala egy,
Akit Tamásnak, a Kettősnek hívtanak,
És mikor azt mondta Jézus: „Ahova én megyek,
Ott legyetek ti is – tudjátok az utat”,
Így felelt: „Hová mégy, nem tudhatjuk, Uram.
Mi módon tudhatjuk, hogy az út merre van?”
És monda Jézus a Kettősnek, a szegénynek:
„Én vagyok az út, az igazság, az élet.”
És majdan, mikor a feltámadás
Után a tanítványok újra látták,
Nem volt közöttük a szegény Tamás,
Csak hallotta a test feltámadását.
És mondták akkor neki: „Mi láttuk az Urat.”
S ő felelé: „Ha kezén a szögverte sebet
Az én szemem nem maga látja,
Ha be nem bocsátom az ujjaimat
A vérező oldalába,
Ha hozzá nem érhetek,
Ha hét sebét meg nem tapintja kezem –
én nem hiszem, én nem hiszem.
És nyolc nap múlva együtt ültek tizenketten,
És közöttük Tamás, a Kettős, a hitetlen.
És a zárt ajtón Jézus belépett

És szólt hozzájuk: „Békesség tinéktek!”
És monda Tamásnak: „Hozd ide ujjadat,
Bocsásd oldalamba, érintsd meg te magad,
A szögeknek helyét szemeddel nézheted,
Elhoztam kezemet, hozd ide kezedet,
Sóvárgó kezedet mártsd meg hét sebemben,
Légy immár hívő ne légy hitetlen.”
És szólala Tamás: „Megjelentél nekem,
Te vagy az én Uram, te az én Istenem!”
„Mivel láttál engem, hiszed, hogy én vagyok:
Akik nem látnak és hisznek, azok a boldogok” –
Felelte Jézus Tamásnak.
http://www.ars-sacra.hu/vers.php?vers=94
kép forrása: http://raklap.blogspot.hu/2007/06/hitetlen-tamsdoubting-thomas.html

„Amikor a hét első napján (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!'' (Jn 20,19)
Kabdebó Tamás - Hitetlen Tamás
Remény már nem volt.
A szeretet is elhagyott.
De a hit még mindig mozgatott
mint porszemet a szél.
A napsugár lövellt erőt.
S átvilágítva, lengve,

bársony társak között
beleptük együtt mint a hó
a tündöklő időt.
A látomások kora már lejárt.
Mint világocskákban bujkáló galandok
(mind ki ígéreteken keresztülrágja magát)
úgy fúrta meg lelkünk a tudomány.
A sok szó feloszlott.
A szívre kéreg nőtt.
Elménkben csak csonka árnya derengett.

S ha Lótnéval hátratekintünk:
A sok-sok göröngyben elbukunk.
Vallom: egyszer pihenni vágytam.
Álmodtam kétség-domb tetején –
Ébredéskor tudtam meg újra:
Tamás-hit volt eddig az enyém.
Hajnalpírban, harmatesőben
Öt sebedet mutattad nekem,
Ezért, Uram, a keresztemet
Már soha többé le nem teszem.

ÍGY ÉS EKKÉPPEN
tűnődtünk egy beteg hajnalon…

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/tamas/

folytatás: http://www.forrasfolyoirat.hu/0311/kabdebo.html
kép forrása:
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=138642&cim=feltamadas_hogyan_
hihettek_el_jezus_baratai

„Amikor a hét első napján (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!'' (Jn 20,19)
Fejes Ádám – Feltámadott!

Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' (Jn 20,29)
Somogyi Barnabás - Keskeny úton
Keskeny úton, vándorok között
Megyek én is a jövő felé,
Vállamon a súlyos kereszttel
A jelvénnyel, mely a seregé.
Megtört szívvel megyünk előre,
Egy igaz cél felé visz utunk –

Feltámadott! – ezt zengje ajkatok.
Értelmet ad, ha nemcsak angyalok
jó híre jő. Csodálkozó szívek,
kiknek e jel több volt, mint bárkinek
az üres sírt ámulva érik el –
Péter kiált, a szíve énekel.
Feltámadott! – Ezt zengje ajkatok!
Ezt vallom én, nemcsak az angyalok.
Feltámadott! Én hitetlen hitem!
Nehéz öröm elhinni ezt híven.
Ellene mond tudás, tapasztalat,

Nem volt ilyen soha az ég alatt.
De szemtanuk szent bizonysága szól.
Ők sem értik, Tamás felém hajol:
„Figyelj reám, hogy roskadoztam ott!
De Jézus él, sebeket hordozott.”
Feltámadott! Dobogj riadt szívem!
Feltámadott! Én Uram Istenem!
Feltámadott! – Kiáltják századok,
Értelmet ad, hogy nemcsak angyalok
Zengik e hírt: kétkedő emberek,
Csodálkozó de meggyőzött szívek!
Pál is beszél, ötszázat hoz, tanút.
Csodát jelez a damaszkuszi út.
Új életét le nem tagadhatod.
Élő Úr volt, kivel találkozott.
Nem semmi ez, de megnyílt nagy titok,
Hogy Jézus él! Jézus feltámadott!
Feltámadott! Élete győzelem!
Bűn és halál, nincs dolgotok velem!
Az elmúlás az utolsó adó,
Mert ez a test bűnös és rothadó,
De épp mint Ő, majd új életre kel,
Velünk az Úr egyszer még remekel,
Kilépünk majd, s a széttört istenarc

Ragyog… ragyog… Mert győztes volt a harc,
Melyet Urunk érettünk megvívott!
Élsz én Uram! Krisztus feltámadott!
https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/feltamadas/

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó játék
„Amikor a hét első napján (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!'' (Jn 20,19)
Kidolgozott
menetrendje:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cqxE_V4
KizQJ:golgotabudapest.hu/images/Media/201617_tanmenet/2-34327_Kegyelembol_hit_altal.doc+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

2.4.4.
Evangéliumhoz
tartozó festmények
Michelangelo Merisi da
Caravaggio: Hitetlen Tamás
1599, Olaj, vászon, 107x146
cm
Stiftung
Schlösser
und
Gärten Postdam-Sanssouci,
Postdam
Caravaggio
festészete
forradalmi
újszerűséggel
hatott, a fény és árnyék
kontrasztján
alapulnak
művei.
Munkáiban
megfigyelhető
mély
árnyékok és az alakok
drámai megvilágítása a
barokk
festészet
ismertetőjegyévé
váltak.
Ellenezte a bibliai témák
hagyományos, eszményített
értelmezését, modelljeit az
utcáról szerezte be, és a
vallásos
jeleneteket
életszerűen festette meg. Viharos, küzdelmekkel teli, rövid életútja során számos bibliai jelenetet örökített meg, lélegzetelállítóan drámai és
kifejező módon, melyek azóta is nagy hatást képesek elérni a szemlélőkben.

2.5. Kérdések az evangéliumhoz

3. Oratio – imádság
3.1. A szentmise első könyörgése





Mit jelent, hogy a feltámadt Úr Jézus kezein és oldalán ott
vannak a sebhelyek?
Ebben a történetben kivel tudok azonosulni? Tamással vagy a
11 apostollal? Látás nélkül is hittem volna?
Miért volt Tamásnak fontos, hogy Jézus sebhelyeit érintse?

Örökké irgalmas Istenünk,
te lányra lobbantod a neked szentelt nép hitét,
amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe.
Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk.
Add, hogy méltóképpen megértsük,
milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által,
újjászülettünk a Szentlélekből,
és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

3.2. Szerzetes közösségek imája:
Szeretett Jézusom, Te nem haboztál feltámadásod után azonnal az
irgalmas Atya küldetését rábízni tanítványaidra. Add meg kérlek, hogy
a Te szerető dinamikádban éljem meg a jelent, ne a statikus múlton
magyarázkodjak, s ne is az elgondolt jövő félelmei foglalkoztassanak.
Ezeken, mint zárt ajtókon lépj be hozzám, hogy az "itt és most"
küldő szót meghalljam, mely az irgalmas cselekedetekre indít. Az
aktuális pillanat boldogságára irányítsd lelkemet, mely nem lát, de
hisz! Ámen."
Vianney Testvérek

4. Contemplatio – szemlélődés (fotók)

Marsel van Oosten

5. Condivisio – megosztás
5.1. Örömhír megfogalmazások

6. Actio, operáció – tettekre váltás
6.1. Tanúságtétel megfogalmazások





Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy…








Van bűnbocsánat!
Lehet-e úgy hinni, hogy sosem "látok"?
Hogy Jézus mindig meghallja a kérdéseinket és a kételyeinket,
és nem hagy válasz nélkül, még akkor sem, ha nem is rögtön
válaszol.
"Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!"
Minden keresztény embernek küldetése van, amely magától az
Úrtól származik.
Jézus semmilyen módon nem ítélte el a kételkedőket, hanem
megmutatta sebeit.





Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy…
Törekedjem a vasárnapot úgy megélni, mint a feltámadt
Jézussal való személyes találkozást.
Higgyek akkor is, amikor nem látok...
Átadjam a félelmeimet és Jézus megsebzett kezébe
helyezzem.
Buzgóbban keressem azt a hivatást, amelyet az Isten adott.
Ne ítéljek el senkit aki "bizonyítékot" akar
Mennyire veszem komolyan a saját küldetésemet?

