
SZíR SZENT EFRÉM
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A PAPSAGROl SZOlO BESZED

Az eredeli sziireg (giiriig latin ) megtalúl!tal') Szir Szent Efrém: Opera Omnia Greca, Assemani
Roma. 1732- 1746. Ill. I 6. kol. Efr';111a IV V. században virágzásnak induló nemzeti teológiai
irodalmak egvik jeles képviselője, A szir c» iirménv kiiziisség életerejét mutatják nemcsak a szcnt
iratok forditásat és a kűlönfé!« cvangélium-hurmaniák , hanem az ebben az időszakban szűleteu teo
lógiai témájú opuseulak. szcntlrási kommentárok, himnuszok , s az egyházi irodalom megannyi ága
(vö. B. Altaner: Patrologia, Torino. 1968. 354-358. lap .. Vanyó L.: Az ókeresztény egyház és iro
dalma, Budapest, 1980. 725 730. lap) .

..A Szentlélck hárfásának", Efrémne]: a papi szolgálatrol val/ott nézete azért is jelentős. mert ő

tanúta egI' olvan kornak. melvben a papság lénvegi értékelése példája lehetne későbbi időknek is
(vö. A!'anl'szájú Szent János: A papságról szóló dialógus c.. ugyanebből az időhől származó művét

idézi á ll. vatikáni zsinat halározala a papi szolgálatról és életről, l/. fejezet). Efrém élete végéig
megmaradt a diakonátus állapotában, laláll mivel méltatlannak érezte magát a papi szolgálat nagy
ságára. E lm/ve. riivídségéve!és egrszerií. keresetlen, minden polérniától mentes stílusával hitelesen
adja viss:o a szell! diakonus mcgrugad« liszleleIét . áhitatát ésielelősségtudatát a papság meltosá
Ka iránt .. Kiiliiniis{igyelmet érdemel a mű hatóereje és lelki mondanivaloja, kenete, me/y csak úgy
árad a szent írásából . . . (;.\. ellenállhatatlanul vonz az életszentség felé . . . .. (Encic1opedia del sa
cerdozio, G. Cacciatoregondozásáhan, Firenze, 1953. 1534. Iap).

A mű bekezdésekre tagolt beszéd, arnelvből világosan láIszik a szerző gondolatmenete. I. bekez
dés: A papság magasztalása. 2. hekezdés: Az áldozat értéke. amelyet a pap Istennek ajánl. 3. be
kezdés: Az újsziivetségi papi szolgálat ószövetségi előképei, 4. bekezdés: A papság és a nép viszo
nva. 5. bekezdés: A papság lsten meghivása. 6. bekezdés: Az igaz papi szolgálat jutalma.

(P. I.)

Ó. hámulatra méltó csoda! Ó. kifejezhetetlen hatalom! Ó, félelmetes misztériuma a papságnak,
mely szellemi és szcnt, tiszteletet parancsoló és felfoghatatlan, s nem más, minthogy Krisztus a
méltatlanokat világba érkeztével megajándékozza. Könnyek közt roskad le a térd, és felsóhajt a
kérés, hárcsak bepillantást nyernék a papság kincseinek tárházába ! Kincsesházába, rnondom,
hisz azt az arra érdemesek őrzik. Ha úgy tekintem mint pajzsot, akkor tündöklő és hozzá semmi
sem fogható, ha mint erős bástyát, úgy áttörhetetlen fal, szilárd alap s megingathatatlan, mely a
föld végső határaitól az égig terjed. Mit is mondok, testvérek, talán már el is értem ezt a méltósá
got? Sőt tán végig az egek cgéig jutottam. mintha oda erőfeszítéssel fel lehetne hágni, s az angya
lok között meg a testetlen lelkekkel együtt könnyen forgolódni? Azt mondom, hogy el lehet jutni
a legmagasabb hatalmasságok közé') Oda, az angyalok Uralkodójával. a Teremtővel, és a fé
nyességet árasztóval bensőséges kapcsolatba lépni? Mert az ilyen, amit szándékába vesz, kéri,
azonnal megteheti és azt saját jogán meg is kapja. Nem hagyok fel. testvérek, a dicsérettel; dicső

iteni annak a méltóságnak mélységét. amellyel a Szenthárornság Ádám fiait megajándékozta;
ami által a világ elérte az üdvösséget és az egész teremtés a rnegvilágosodást: ami által a hegyek,
dombok, szirtek, a ragyogó völgyek és a tiszteletreméltó boldog nemzet szent kőzőssége, a szer
zetesek elérték a teljességet. Ahogy a harsány szavú Izajás próféta mondja: A hegyek csúcsáról
zengenek ugyanis dicsőítésedre himnuszt az emberek, a magasságbeli lsten dicséretére.'. Ezáltal
oszlik el a törvényszegés a földről, hogy helyébe az önmegtartóztatás következzen. Ezáltal vetet
ték ki az égbül a megsemmisített sátánt: a féktelenség edénye megszenteltetett, a bemocskolt
megtisztult a balgák igazságra és igazságosságra jutnak, a törvénytelenek pedigjóságra és helyes
istentiszteletre. Ezáltal töretett meg a halál hatalma, az alvilág fiai nyílvánosan kárt vallottak, és
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maga Ádám átka eltávolítva főloldatott. és a mennyei nászterem megnyílt és felékesíttetett. Ezál
tal változik át az emberi természet mindenestül a tcstctlenek tulajdonságaiba. Mit akarok mind
ezzel mondani? Vagyis miért így fejezem ki dicsőítésernet? Mert a papság méltóságának adomá
nya meghaladja az ékesszólást, az értelmet és minden gondolatot. Az a véleményem, ez az, amit
Pál mintegy értelme kényszerének ámulatában felkiáltva helyesel: "Ó, lsten tudománya és ből

csessége gazdagságának mélysége! Mily felfoghatatlanok szándékai, s mily bejárhatatJanok út
jai !"2Amilyen magas a földtől az ég, olyanok a mi kéréseink is az Istenhez képest, mégis a pap
kéri az Urat a szolgákért.

Figyeljünk csak, testvérek, tisztán és bizton erre a titokzatos és renkdivüli gondolatra; tudniillik
arra, hogy a tiszteletet érdemlő papság nélkül a halált hozó bűnök bocsánata nem következik be.
Hallgassátok csak, testvérek, ti, akik a jámborság kedvelői vagytok, akik a tanítás fényét szemlé
litek. Ezek azok a dolgok, melyeket előbb a papság misztériumáról felidéztünk. Figyeljetek fel a
pálrnákra, a venyigékre és a gabonára. valamint velük együtt a papságra. amelyek egymásban ta
lálkoznak. Ahogyan a pálma és a gabona szolgálattevők, úgy a papság viszont önként teszi azt.
Egyébként ahol ez a három együtt van összhangban, ott a maguk értékén felül mindegyik fel
ajánlja a maga gyümölcsének belső erejét is kedves illatú áldozatként a Királynak. A papság va
lóban bátran szárnyal fel a földről az ég felé, mig csak bele nem tekint a láthatatlanba, ahol előáll

és meghajolva könyörög a szolgákért az Úrhoz, s így odajuttatja szolgatársainak könnyeit és só
haját'. A papság különleges módon, hasonlóan a szolgálattcvő Úrhoz, sűrű esdeklésekkel ajánlja
fel a bűnbánatot. az irgalmat és a megbocsátást a Király irgalmából kéri, hogy ennek következ
tében szálljon le a Szentlélek és szentelje meg a földre helyezett ajándékokat: s igy azok minden
kor fölajánlottak legyenek a félelmetes titkok teljes halhatatlanságában. A pap mint képviselő

mindenért és mindenkiért végzi imádságát, s így ezen csodálatos titok által minden közeledő lé
lek elnyeri szennyezettségéből a tisztulást. Ismerjétek föl, lsten szentjei, hogy e kettő·· a fölaján
lás és a bűnbocsánat - nem jöhet létre a földön másképp, hacsak az ég nem jön segitségére és meg
nem szenteli az adományokat. Már láthatod, ember, ezt a ragyogó csodatettet. a méltóság értel
mét, mely nem mást, mint a lelkek megtisztulását szolgálja a szennytől. Áldassék a Megváltó. aki
elhozta e legkiválóbbat ide a földre, a megtisztító ajándékot, ami világoskodóvá teszi a papságot,
hogy mint fényesség világítsanak a világban. Az előttünk levő nép olajjal telt szarut használva
léptetett elő magának papokat, mi azonban, az áldott Isten haszontalan szolgái, sem a szarut,
sem az olajat nem tartjuk lényegesnek. mert ő maga. aki magasságbeli és rettenetes kar, leszállva
az égből a maga kézföltételével ajándékozta nekünk a Lelkét, aki tűz alakjában szállt le az apos
tolokra. Ó, kifejezhetetlen hatalom, mely bennünk méltóztatott lakozni a szerit papok kézfölté
tele által! Ó, micsoda nagy méltóságot foglal magában ez az ámulatha ejtő és csodálatos papság!
Boldog, aki ebben méltóan szolgál, tisztán és feddhetetlenül. A Kősziklának nevezett Péter, aki
egykor a tengerparton megkapta, a nagy Pásztortól kapta ezt a rendelkezést, mivel "erre a sziklá
ra épitem egyházamat?"; a papságjavára kapta a mennyország kulcsait, mint arra méltó, ugyan
így Pál is, aki előbb üldöző volt>, ugyanerre a karizmára lett méltóvá, úgyhogy csakhamar az
egész földkerekséget bejárta prédikálva és meghirdetve a halottak föltámadását.

A következőkben irányítsuk figyelmünket az igaz Ábelre, aki a teremtés kezdetén lett pap, - hogy
tanuljunk tőle, mivel áldozatát Istennek szemelte. s nemde tűz szállt alá az égből, hogy elnyelje
azt? Miként pedig nyája elsőszülötteit ajánlotta fel Istennek, ahogy a Szentírás mondja, Isten, a
szent letekintett az égből Ábel áldozatára>, Káin áldozatára tekintve azonban nem lelte benne
kedvét. Ennek az ajándéknak részese lett továhbá Noé is7, aki megmenekült a bárkában, amikor
lezúdult a víz. Ararát hegyét elérve tiszta áldozatot mutatott be Istennek jó illatul, amelyben Ki
mentője szővetségct kötött vele, miszerint soha többé nem hocsát vízözönt a földre: szent szövet
séget kötött vele, áldását adva rá, hogy növekedjék és sokasodjék. Ha a papság csodatéteményét
vizsgálod, lásd elsőként Ábelt, a papot a kezdeti teremtésben, akinek szövetségéhez égből jövő
tűz szállt le a földre feddhetetlen áldozata folytán. Aztán nézd Noét, a tiszteletreméltó papot a
második teremtésben, ahogyan vele is szövetscget kötött az Isten. S ekkor következik Abruhám",
aki szintén inéltónak találtatott, hogy részesedjék a papságból, hiszen szeretett fiát, lzsákot Is
tennek ajánlotta, hogy akár föJ is áldozza az ő sarját. S ekkor mutatta meg neki Isten nagy cso-
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dáját, vagyis Krisztusnak nemzedékét Szábek ültetvényén ; az utód megőlésében, aki maga az ál
dás, mert lsten így áldotta meg: "A te magvadban nyer áldást a föld minden törzse'". Ugyanerre
az ajándékra vált méltóvá az isteni Mózes is, amikor fölment Sion hegyére az Úrhoz és megkapta
a törvényt, amelytől arca megdicsőült és úgy látszott, mint valami napnál ragyogóbb; hasonló
képpen Áron is erre lett méltóvá, hogy a nép bűneiért követ legyen Istennél, "Mózes és Áron
ugyanis az ő papjai"!". Ugyanígy Finesz is ebben a tiszteletreméltó papságban részesült, amíg tá
vol tartotta a néptől a halált. Illés pedig a papságba öltözötten tűzben nyert meghallgatást, a ha
misság papjait pedig karddal kivégezte.

Tanuljuk meg tehát, testvérek, milyen nagy, milyen gazdag, milyen határtalan és kimeríthetetlen
ennek a papságnak a méltósága! Dicsőség az Egyszülöttnek, dicsőség az egyedül Jónak, aki az Ő

szent és új szövetsége által meghívta tanítványait, hogy azok számunkra az arra méltókra való
kézföltételük által példákat állítsanak. Tehát valamennyien tisztelettel állunk meg előttük, mind
annyian boldognak mondjuk azokat, akiket a tiszteletreméltó papság méltósága ékesít. Biztosan
tudjuk, hogy aki a Király barátját szereti, azt annál inkább kell szeretnie a Királynak. Ennélfog
va szeretjük lsten papjait, mivel az ő hűséges barátai könyörögnek értünk és a világért. Tiszteld a
papot. Krisztus parancsát teljesitve, hiszen Ő. mondja: "Aki örömmel befogadja a prófétát a pró
féta nevéért, az a próféta bérét kapja" ll. Azt pedig nem tudhatod, hogy egy pap vajon méltó-e
vagy méltatlan ekkora méltóságra; magának Krisztusnak utasítását követve tartózkodj attól,
hogy lenéző légy! Ahogyan a legragyogóbb aranyat is be lehet mocskoini sárral, ám ezzel semmi
kár nem éri, vagy a legértékesebb drágagyöngyöt valami méltatlan formába helyezve; éppen úgy
a papságot sem lehet aljassággal beszennyezni, még akkor sem, ha méltatlan lenne annak hordo
zására. Viszont aki a méltóságot - minthogy valóban az - érvényre juttatja, s így szentül és fedd
hetetlenül jár, az életet és fonnyadhatatlan koszorút nyer magának. Ám ha valaki méltatlannak
bizonyulna, az kitenné magát a külső sötétség kockázatának és az ítéletnek anélkül, hogy irgal
mat nyerne.

Íme, egy másik példa is legyen számodra, ó, ember, nehogy önhitten méltatlanul merészelj a pap
ság méltóságához közeledni, mert a gőg nincs tetszésére a tiszta Istennek. Jusson eszedbe, milyen
nyomorúságosak voltak azok a lépések, amelyeket valaha Mózes és Áron idejében tettek'", meg
gondolatlanul és nem megfelelő körültekintéssel merészeltek Istennek áldozni, s nemde menny
ből való tűz emésztette el valamennyit, akik erre a fölöttük álló méltóságnak gyakorlására me
részkedtek? Vagy pedig Mária, Isten prófétanője, aki kevés szóval, de Mózes ellen lázadt a pap
sággal kapcsolatban, s micsoda megtorlást mért rá a Magasságbeli, úgyhogy mint teljesen leprá
sat hét napon át a táboron kívülre vetette. Mindezekkel kapcsolatban azt mondom, testvérek,
végezzétek csak tisztán szolgálatotokat Mózest és Áront, vagy akár Eleázárt követve. Tekintse
tek fel ajámbor papokra, akik a maguk szolgálatában hogy megbosszulták az ellenség szentség
törő táborát. Ennek megfelelően tárta kezét Mózes az Úr felé és gyógyíthatatlan csapássallesúj
tott Ámálekre. Ezt öltötte magára Ábrahám is, királyokat kényszerítve futásra. Ez ékesítette
Melkizedeket, aki rendkivüli áldással áldotta meg Ábrahámot, a kiválasztottat. Hogy te méltóvá
lettél-e, testvér, a papi méltóságra, ezt kérdezed? Törekedj az ő tetszésére, aki kiválaszt téged,
hogy ha úgy tetszik, katonája légy tisztaságban és igazságosságban, isteni bölcsességgel és kiváló
szüzességgel ékesítve. Igyekezz odaadó híve lenni, mértéktartó, mint József, tiszta, mint Józsué,
vendégszerető, mint Ábrahám, a szegénység kedvelője, mint Jób, bűnbánó, mint Dávid, szelíd,
akár Mózes. Törekedj tehát a tévelygőt visszavezetni, a sántákat talpra állitani, az elesettet föl
emelni, a beteget gyógyítani és más ehhez hasonlót tenni.

Szeretett testvéreim, valóban megdöbbenek azon, hogyan merészkednek bizonyos esztelen ala
kok akkora balgaságot elkövetni, hogy meggondolatlanul és bölcsesség hiányában vállalkoznak
ráerőltetni magukra a papi szolgálat elfogadását, bár Krisztus kegyelme nem hívta őket erre.
Szánalomra méltó tudatlanok ezek, akik magukra vonják a tüzet és a halált. Nemcsak azt aka
rom mondani neked, ó, ember, hogy a papság az, amit nem szabad meggondolatlanul elfogadni,
de többek közt az sem megengedhető. hogy az igaz istentisztelet edényeiből valamit is érintse
nek; - olvashatod, mit szenvedett el Óza azzal, hogy lsten frigyszekrényét érintette. Sose felejtsd
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el, szeretett testvér, hogy irtózatosak a magasságbeli lsten igéi, ezt hirdeti Izajás próféta ajka:
"Kik fölött nyernék nyugodalmat. hacsak nem a szelídek, alázatosok és békességesek fölött,
akik félik az én szavaimat?"!'. Erre az intésre úgymond· mindig emlékezz és figyelj. hogy kin
csed legyen. a lélek nyugalma, amivel lelkileg a mennyei Jeruzsálem városába tudsz felemelked
ni; s ajánlj fel lelki áldozatokat a Királynak, a megközelíthetetlen Istennek! Ott fonják meg a
hervadhatatlan és romolhatatlan koszorúkat. s ott Krisztus fog téged megkoronázni a halhatat
lanság koronájával az angyalok előtt. és az égi karokkal együtt énekled majd a gyözelmi éneket a
legszentebb Háromságnak, örökkön örökké. Ámen.

Jegyzetek: Ajegyzeteket a római kiadásban. néhol hiányosan. a szővcgbc helyezve. a kővetk ező sorrendben találjuk l Vii. lz -i2.10
Róm 11,33. 3. Az eddigi szöveget lásd Cod. Var. Ms. 571.). J 15. lapon : mindazt. ami e/után kővctkezik. az eddigi k ódcxho! hiánvzik . így a
Cod. Onhoboníaná-cói nyer kiegészítést. 4. Mt \6, I~. 5 \ii. Ap(\d q.l 6, V('. Tcr 4.'\ 7. vő. Tcr 4.S II X. vo. Tcr 22 9. Tcr 2hA.

10. Zsolt 9S.6. ll. vö. Mt 10,41. - 12. VÖ Lev 9.1U I) vi),1166..2.

(V";ADZDI 1.'-,'1'1 AN forditása)

VASADI PÉTER.. , ,
AZ ONVIZSGALATTOL
A SZERETETHIMNUSZIG

Pál apostol efezusi levelében az "új emberről" beszél, aki azért krisztusi. mert új. Beöltözik az
evangéliumi szeretetbe és "megigazult. valóban szent teremtmény". Ez az új ember a szeretettel
örökre eljegyezte magát. Csak azt keresi, annak hisz. arra vágyakozik, azt akarja, mert megta
pasztalta, hogy nunden lényeget magában foglal. Mégsem ütközik meg azon, hogy a szetetet pa
rancs. Söt érti, hogy éppen a lényegek és a parancs között fekszik a legmélyebb összefüggés. Isten
parancsa, de ezzel a dolog még nem fejezödik be, ellenkezőleg, éppen hogy elkezdődik: megmoz
dító, megvilágitó, értő erő a szeretet, a meglepetések folyamata, mély be húzó es magasba vonó
feszültség, tett, élet.

Isten szeretete olyan, mint a "bakJövéseiböl" okulni képtelen szőlősgazda kiábrándithatatlan
sága, ha kísérletei végén mégiscsak behajtja a termést (Mt 2IJJ 46). Isten mégsem álszcrény.
nem elégszik meg az ember ilyen-olyan tetteivel. Azt akarja. hogy az ember öt teljes sziveből,

minden erejéve! és teljes elméjéből szeresse, vagyis, hogy töltse e! lsten szcretctc. rninr ballont a
levegő; ha lsten, nem is akarhat tölünk mást. mint teljes létünket. Hogy elnyerje az ember üdvös
ségét, ezt kell tennie, mondja Jézus az öt kérdezőnek (Lk 10.25). Hogyan" A legfelső képessegek
szerint, mondja Jézus, új parancs szerint: "úgy szeressétek egymást. ahogy én szereltelek tite
ket". Erről kell fölismerjenek titeket; nem kevésbé úgy, mint én (Jn 13,34). Félelmetes követel
mény. Az ember hátratántorodik. ha komolyan veszi. Úgy? De hát úgy nemcsak egyedül ö tu
dott szeretni ? S ha én megpróbálom. az lesz a sorsom, ami az övé volt! ... Igen. természetesen
- mondaná Jézus, és nézne ránk tovább. nyugodtan. Én hogyan szerettelek titeket'! Ahogy en
gem szeretett az Atya. Egy fontos dolgot tegyetek: "Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha
megtartjátok parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben Azért mondom (ezt) nektek.
hogy örömöm legyen bennetek és a ti örömötök teljes legyen Nagyobb szerotetc senkinek
sincs annál. mint aki életét adja barátaiért" (.111 15,9). Semmi mást tehát. megmaradni az ö szere
tetében. Megmaradni! Igéi által. Nélkülük nem tudunk megmaradni. Igéi ellenere pláne nem.
S akkor örömére leszünk, s ez lesz a mi örömünk is. Tisztu é, világos. Egyszerű. mégis olyan ti
tok hatja át az ő egyszerűséget. aminek megértésére egy élet minden erofcszitesére szükségünk
van.

És a felebaráti szeretet? Hiszen erről van szó: egymást úgy. mint ö közülünk bármelyiket.
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