
Ne érints engem!
Beszéd a húsvét utáni első csütörtökön

1. A szent Evangéliumból vett mai olvasmány ismét kinyilvánította
az Urat a szolgáknak, Krisztust az apostoloknak, és meggyőzi a hi-
tetlen tanítványt. Tamás ugyanis, a tizenkét apostol egyike, nem
csupán az asszonyok, de a férfiak szavainak sem adott hitelt, ami-
kor hírül vitték az Úr Krisztus feltámadását. Pedig Apostol volt,
akire az a küldetés várt, hogy hirdesse az Evangéliumot. Hogyan is
várta el később, amikor Krisztust kezdte hirdetni, hogy elhiggyék
neki azt, amit egykor ő maga sem hitt? Gondolom, elszégyellte
magát, amikor a hitetleneket dorgálta.

Tanítvány-, sőt apostoltársai azt mondták neki: Láttuk az Urat. Ő
azonban így válaszolt: Hacsak nem helyezem kezemet oldalára, és nem
érintem meg a szögek helyét, nem hiszem el (Jn 20,25). Érintéssel akart
szert tenni a hitre. Ha az Úr azért jött, hogy megérintsék, akkor miért
mondja Máriának abban a szakaszban, amely fentebb olvasható: Ne
érints engem, még nem mentem fel az Atyához (Jn 20,17)? A nő nek, aki
hisz, azt mondja: ne érints engem, a férfit pedig, aki nem hisz, felszó-
lítja: Érints meg (vö. Jn 20,27). Mária ugyanis elfutott már a sírhoz, és
az ott álló Urat először a kertésznek gondolva azt mondta: Uram, ha
te vitted el őt, mondd meg, hová tetted, és én elviszem (Jn 20,15). Az Úr
ezért a nevével válaszolt neki: Mária! Ő pedig nevének hangzásából
azonnal felismerte az Urat. Nevén szólította az Úr, és Mária felis-
merte őt: boldoggá tette az asszonyt a megszólítással, hiszen ismere-
tet adott neki. Amint tehát Mária meghallotta a nevét attól, azon a
nyelven, akitől ezt hallani szokta, ő maga is rögtön a szokásos módon
válaszolt: Rabbóni! (Jn 20,16). Mária tehát hitt már, amikor az Úr azt
mondja neki: Ne érints engem, még nem mentem fel az Atyához!

2. Mármost mit is mondott Tamás az olvasmányban, amelyet az
imént saját fületekkel hallottatok? Nem hiszek, ha nem érintem meg.
S erre az Úr Tamásnak: Jöjj, érints meg, tedd a kezedet oldalamra, és ne
légy hitetlen, hanem hívő (Jn 20,27)! Ha kevesled, hogy rábízom magam
a szemedre, rábízom magam a kezedre is. Talán azok közé tartozol,
akik azt éneklik a zsoltárban: Szorongatásom napján kerestem az Urat ke-
zeimmel, éjjel az ő színe előtt (Zsolt 76,3). Miért kezeivel kereste? Mivel
éjszaka kereste. Mit jelent, hogy éjszaka kereste? A hit sötétségét hor-
dozta a szívében. Nem csupán Tamás miatt történt ez, hanem azok
miatt is, akik őutána fogják tagadni, hogy az Úrnak igazi teste volt.
Képes lett volna Krisztus úgy meggyógyítani testének sebeit, hogy
még a forradásoknak se látsszék nyoma. Megtehet te volna, hogy tag-
jain nem viseli a szögek nyomait, nem hordozza oldalsebének hegét,
csakhogy azért maradhattak meg a sebhelyek az ő testén, hogy meg-
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szüntesse az álnokság sebét az emberi szívekben, és a sebek jelei va-
lódi sebeket gyógyítsanak meg. Ő ugyanis, aki megengedte, hogy a
szögek és a lándzsa jelei megmaradjanak testén, tudta, hogy egyszer
lesznek majd olyan istentelen és elvetemült eretnekek, akik szerint
Urunknak, Jézus Krisztusnak hazug volt a teste, és hazugok voltak a
szavai is, amikor tanítványainak és evangélistáinak ezt mondta:
Érints meg és láss! Lám, Tamás kételkedik. De hogyan kételkedik?
Hacsak nem érintem, nem hiszek, vagyis a hi ten felül gondja van az érin-
tésre. Hacsak nem érintem, mondja, nem hi szek. Na és a manicheus mit
mond? Azt, hogy Tamás látott, Tamás érintett, Tamás megtapintotta
a szögek helyét — és a test hamis volt. Az ilyen akkor sem hitt volna
még az érintésnek sem, ha akkor ott lett volna.

3. Ügyeljen Kedvességtek a borzasztó veszedelemre, átkos hamis-
ságra és hihetetlen istentelenségre! Nézzétek, mennyire különbözik a
szent Mária Magdolna, aki meghallván a nevét: Mária, Krisztus egyet-
len szavára elhitte, hogy feltámadt. Mit gondolunk, mi a különbség
Mária és azok hite között, akik rögtön hittek, mihelyt Krisztust a ke-
nyértöréskor látták (vö. Lk 24,30–31)? Hogy micsoda? Mária Mag dol -
na mintegy homályban látott, azok teljes világosságban, ugyanakkor
Mária is, ők is a látás révén jutottak el a hitre. Később valamennyi ta-
nítványnak megjelent, és azok azt gondolták, szellemet látnak (Lk 24,37).
Megszüntette valótlan vélekedésüket, és beléjük oltotta a teljesen biz-
tos igazságot. Azt gondolták, szellemet látnak. Ezt gondolják a maniche -
usok is: Krisztus szellem volt, és nem volt test. Maradj meg te is ebben
a hitben, ha Krisztus azt akarta, hogy tanítványai megmaradjanak
benne! Ha azt gondolod, hogy Krisztus szellem volt, és káprázatként
jelent meg, azaz, hogy Krisztusnak nem igazi teste volt, nos, ezt gon-
dolták a tanítványok is: megsebesültél tehát a tanítványokkal együtt,
gyógyulj is meg velük! Mit tett az Úr, amikor a tanítványok azt gon-
dolták, hogy Krisztus szellem, és amit láttak inkább látszat, mint va-
lóság? Miféle gondolatok támadtak a szívetekben? (Lk 24,38). Nem kell
ahhoz külső ellenség, hogy a benső gondolat leigázza a lelket. Ti rólam
gondolkoztok, miféle gondolatok támadtak a szívetekben? Milyen gondo-
latok? Azt gondolták ugyanis, hogy szellemet látnak. Félti őket az ilyen
gondolatoktól az Úr, nehogy megöljék azok a tanítványok hitét: ti is
féljetek hát ilyesfajta gondolatokat dédelgetni magatokban! Amitől az
orvos fél, az a betegnek sem biztonságos. Miféle gondolatok támadtak a
szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és lábamat, tapintsatok meg és lássá-
tok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van (Lk
24,39). Látták, megérintették, hittek és hírül adták. A manicheusok
pedig még mindig tamáskodnak: Nem hiszek, ha nem érintem meg.
Akkor hát ne légy hitetlen. Az Úr sebhelyei hamisak voltak, a maniche -
u sok szavai viszont igazak? Távol álljon! Sőt, igazak az Úr szavai, iga-
ziak a csontjai, valódiak a sebhelyek, valódi testrészeket emelt föl a
mennybe, a romlandóságot azonban nem emelte a mennybe. A test
azt mondja: meghalt a halál.
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4. Térjünk vissza a szent Máriával kapcsolatos kérdéshez. Lám, a ta-
nítványok megérintik az Urat: Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szel-
lemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Megérinti őt
a kételkedő Tamás, és felkiált: Én Uram és én Istenem! (Jn 20,28). Azt
feleli az Úr: Mivel láttál, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek (Jn
20,29). Akiknek engem hirdetsz, legyőzik a te hitedet. Azt hirdeted,
amit láttál, hirdeted, amit megérintettél, hirdeted, amit látva és érintve
is alig-alig hittél. Mégis hinni fog neked az, aki nem látott és nem érin-
tett. Te látsz engem, és nem hiszel nekem; megérintesz, és alig hiszel
nekem, más viszont hallgat téged, és hisz bennem.

De azt kérded, miért engedi meg Tamásnak, hogy megérintse, s
miért mondja ugyanakkor Máriának: Ne érints engem? Ő maga ugyan-
ott megokolja: Mert még nem mentem fel Atyámhoz (20,17). Azt érintsd
meg, aki felmegy az Atyához. Mit jelent, hogy azt érintsd meg, aki az
Atyához felmegy? Érintsd meg az Atyával egyenlőt! Miért az Atyával
egyenlőt érintsd meg? Mert Istent érintsd meg, azaz, Istenben higgy!
Könnyű látnod, amit látsz: ez a szolga érted felvett alakja (vö. Fil 2,7),
Isten öltözete. A testet látni nem nehéz. Látták a zsidók is, akik meg-
ölték. A pogányok nem látták, és hittek. Ahogyan tehát a testi tagja-
imban látsz, mondja az Úr, ahogyan a képmást látod, amelyet ismersz,
úgy ne érints engem, azaz, ne maradj meg annál, ne csak arra figyelj,
ne érjen véget itt a te hited! Akarom ugyan, hogy embernek higgy, de
ne maradj meg ennél, nyújtsd ki a hit kezét! Ne maradj ott!

5. Ne úgy érintsd, ahogyan Photinus, az eretnek érintette, aki Krisz-
tust embernek tartotta, nem többnek. Nem ragadta meg, nem értette,
nem érintette meg: az Ige testté lett és köztünk lakozott (Jn 1,14). Azért
tehát, hogy Mária Magdolna ne pusztán embernek gondolja Krisz-
tust, azt mondja neki: ne így érints meg, az öltözékem van előtted,
ügyelj arra, ami a mennyben történt, nyújtsd ki szíved kezét, és akkor
érints meg, amikor felmegyek az Atyához. Így érintették meg azok,
akik megvallották: Fölment a mennybe (vö. Jn 3,13), az Atya jobbján ül
(vö. Róm 8,34). Íme, így érinti az egyház, akinek Mária Magdolna az
előképe volt. Érintsük Krisztust, érintsük meg! A hit érintés. Ne csak
az emberig nyújtsd ki a kezed, mondd, amit Péter mondott: Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia (Mt 16,16). Ne csak embernek lásd Krisztust,
mivel ha úgy érinted, ahogyan az eretnek mondta, olyan leszel, mint
Photinus! Ne akard megkerülni az ember Krisztust, de ne is maradj
meg nála! Nem azt mondom, hogy térj le. Mit mondok? Ne maradj
ott, mert nem jut el a célállomásra, aki az úton akar maradni. Kelj fel,
és járj (vö. Mt 9,5; Lk 5,23; Jn 5,8; Csel 3,6): az ember Krisztus a te utad,
az Isten Krisztus a hazád. A mi hazánk igazság és élet (vö. Jn 14,6); a mi
utunk pedig az Ige [aki] testté lett és köztünk lakozott (Jn 1,14). Lusták
voltunk útra kelni, ezért az Út jött el hozzánk. Azért jött hozzánk az
Út, hogy útra keljünk. Az em ber Krisztus a mi utunk, ne térjünk le az
útról, hogy megérintsük Is ten egyszülött Fiát, az Atyával egyenlőt,
aki felülmúl minden teremt ményt, aki az Atyával egyaránt örökké-
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való, napnélküli Nap (vö. Mal 4,20), a hit alkotója. Azért kelünk útra,
hogy megérintsük ezt.

6. Így érintette meg az az asszony is, aki vérfolyásban szenvedett.
Milyen hit volt benne, hogy azt mondta neki az Úr: Most már állj elő,
mutasd meg magad a tömegnek: nyerd el a dicséretet azért, amiért a
gyógyulást is elnyerted! Menj, lányom, a hited meggyógyított. Menj bé-
kében! (Lk 8,48; vö. Mk 5,34; Mt 9,22). Ha azt kérded, miféle hit, halld!
Azt mondta a szívében: Ha csak a ruhája szegélyét érintem is, meg-
gyógyulok (Mt 9,21; Mk 5,28, vö. Lk 8,44). Megérintette, hogy bekö-
vetkezzék, amiben hitt. Nem azért érintette meg, hogy próbát tegyen
azzal, amiben nem hitt. Az Úr akkor megkérdezte: Ki érintett meg
engem? (Mk 5,31; Lk 8,45). Talán nem tudod, Uram, ki érintett meg?
A gondolatot látod, a cselekvésről pedig kérdezősködsz? Mit jelent a
kérdés: ki érintett meg? Megmutatom nektek, ki érintett meg engem!
A hit érintett meg, a hit érte el azt, hogy érintése által erő ment ki be-
lőlem. Ahol nem voltam jelen, ahol nem jártam, ahol nem születtem,
ott hittek bennem: a nép, amelyet nem ismertem, nekem szolgált (Zsolt
17,45). Ó érintés, ó hit, ó kieszközlés! És ez a vérfolyás okozta szen-
vedésektől megfáradt asszony, mint a mártírokban vérét hullató, el-
gyötört és sebzett egyház, telve van a hit erényeivel. Egész vagyonát
elköltötte már orvosokra, vagyis a pogányok isteneire, akik soha nem
voltak képesek meggyógyítani őt. Ennek az egyháznak az Úr nem
testi, hanem szellemi jelenlétét biztosította. Tehát megismerte egy-
mást az asszony, aki megérintett, és az Úr, aki megérinttetett, ámde
hogy azok is megtanuljanak érinteni, akiknek szükségük volt az üd-
vösség ismeretére, megkérdezi: Ki érintett meg engem? A tanítványok
pedig azt válaszolják: A tömeg szorongat téged, s te azt kérded, ki érintett
engem (Lk 8,45). Mintha valami magaslaton lennél, ahol senki nem
ér hozzád, úgy kérdezed, hogy ki érintett meg, noha hatalmas tömeg
szorongat? Azt mondja az Úr: Valaki megérintett (Lk 8,46), azt az egyet,
aki megérintett, jobban éreztem, mint a szorongató tömeget. A tömeg
könnyen tud szoron gatni, de bárcsak megtanulna érinteni!

7. Beszédünk végkövetkeztetése az, testvérek, hogy higgyük: Urunk
Jézus Krisztus Ábrahám előtt, Ádám előtt, az ég és a föld előtt, az an-
 gyalok és arkangyalok, a trónusok, uralmak, fejedelemségek és ha-
 talmasságok előtt, minden létrehozott és megalkotott, látható és nem
látható teremtmény előtt időbeliség nélkül, évek eltelte nélkül az
Atyával együtt örökkévaló, az Atyával egyenlő, az Atya valóságos
egyszülötte, az Atya ereje és bölcsessége. Hasonlóképpen örök, ha-
sonlóképpen halhatatlan, mégpedig valóban halhatatlan, mivel tel-
jességgel változhatatlan; hasonlóképpen láthatatlan, mivel testet-
len; hasonlóképpen hatalmas, és ő maga is mindenható. Ilyennek
higgyük Isten egyszülött Fiát! Emlékezzetek azonban, hogy amikor
azt mondtuk: És Jézus Krisztusban, az ő egyedüli fiában, a mi Urunkban,
nos, idézzétek föl, így folytatódik: aki a Szentlélektől és Szűz Máriától
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született. Anyától született atya nélkül lent a földön, aki már fönt az
Atyától anya nélkül született az idő előtt, mint az idő alkotója. Most,
az idők végén, igazi testben született igazi testből, az ő teste azonban
hasonló volt a bűn testéhez, és nem a bűn teste volt (vö. Róm 8,3).
Mennyiben hasonló? Amennyiben halandó volt. És miért nem a bűn
teste volt? Mert a Szűz hite által érkezett. Ez a test pedig, Krisztus
teste, növekedett, ez a test elérte az ifjúkort. E testben éhezett, szom-
jazott, evett, ivott, elfáradt, pihent, aludt: mindezt ebben a testben,
de teljesen bűn nélkül. Ebben szenvedett, ebben mutatkozott meg
emberként a rejtőző Isten, az emberben keresve az embert, a felöl-
tött által keresve az elveszettet. Tehát ebben a testben magáért az
emberért szenvedett el gyalázatos dolgokat az emberek részéről.
Igazi test volt az, amit a zsidók elfogtak, igazi test evett együtt hús-
vétkor a tanítványokkal. Igazi testet ütlegeltek a zsidók; igazi testre
helyeztek tövist a zsidók; igazi testet feszítettek fára a hitetlenek;
igazi testet döftek át lándzsával a hitetlenek és nyomorultak, miután
már eltávozott belőle a lélek; a tanítványok igazi testet vettek le a
fáról, és helyeztek el a sírboltban; igazi testet támasztott fel az Igaz-
ság; a feltámadás után igazi testet mutatott meg az Igazság a tanít-
ványoknak; igazi test sebhelyeit nyújtotta az őt megérintők kezének
az Igazság. Szégyenkezzék hát a hamisság, mivel győz az Igazság!

Heidl György fordítása
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