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A depressziós tanítvány 

Ha ma valaki beülne egy dogmatika kurzusra a teológián, nagy valószínűséggel kicsit száraz tarta lmú-
nak találná az egyház hittételeiről szóló előadásokat. Ebben a történetben dogmatikai hittétel hangzik 
el, amelyet az egyik tanítvány, Tamás fogalmaz meg: „Jézus Isten!” No persze ez így nem hangzott és 
nem hangozhatott el annak idején. Egy Jézus korában élt, vallását gyakorló férfinek egyrészt eszébe 
sem jutott volna ilyen kijelentés, másrészt a zsidó vallás az EGY Isten mellett semmiféle más istent 
nem tűrt és nem fogadott el. Ez így van a mai napig. Akkor Tamás története nem is igaz? Aki azt 
gondolja, hogy egy közösségi találkozó helyszíni tudósítását olvassa, annak a számára azt mondom, 
hogy ez nem egy megtörtént eset, még ha rendkívül érdekes és izgalmas is az előadásmód. Aki 
azonban nem riportként, hanem mint a II. század elején a zsidó közösség egyik szektája által 
megtartott hittanórának tekinti a leírást, annak azt mondom, hogy nemcsak minden szava, de minden 
betűje igaz annak, amit a hitetlenkedő Tamás történetében olvas. 

Készülve gondolataim megfogalmazására, elővettem a Szentírást, és próbáltam elkészíteni ennek a 
Tamás nevű tanítványnak a rövid „életrajzát”. A neve ikret jelent, azaz édesapján és édesanyján kívül 
biztosan volt még egy testvére. Tanítványtársa, Máté hatodikként említi, a Jézus köré szerveződött 
csoport tagjaként, udvariasan maga elé engedve őt a felsorolásban. Márk és Lukács evangélista  
– igaz ők nem tartoztak a szűk közösségi körhöz – a nyolcadik tanítványként említi. János az evangé-
liumának a 11. fejezetében rendkívül elszántnak mutatja be Tamást, aki kész a halált is vállalni. Alig 
három fejezettel később kifaggatja Mesterét, hogy hová készül és milyen út vezet arra? 

Ezt a ragaszkodó típusú Tamást megrendíti Jézus kivégzése. Ez a korábban lelkes tanítvány össze-
zavarodik, mentálisan összeroppan, amit ma úgy mondhatnánk, hogy depressziós lett. Ne csodálkoz-
zunk el azon, hogy az előző tanítványi csoporttalálkozót kihagyta. De a közösség tagjai nem hagyták 
magára. Melléje álltak, biztatták és hívták. Hát ilyen egy jó közösség. Tamás olyannyira visszanyerte a 
Mestere iránti hitét, hogy később – a hagyományok szerint – Etiópia és Kína hithirdetője lett. 
Számomra erről szól Tamás apostol története, akinek az alakuló keresztény közösség (az Egyház) 
ajkára adja az első nagy dogmatikus tanítását, hogy Jézus Isten. 

Testvérem! Te tartozol valamilyen közösséghez? Ha mélypontra jut az életed, megkapod tőlük a 
segítséget? Észreveszed, ha a közösség valamelyik tagján elhatalmasodik a bizonytalanság, a 
kétségbeesés? Tudsz-e bátorító szavakkal odalépni közösségi testvéreidhez? Te elfogadod a tőlük 
érkező segítséget? 
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