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„Amikor úgy tetszett annak, aki már 
a születésemkor kiválasztott és ke-
gyelmével meghívott, hogy kinyilat-

koztassa bennem Fiát...”

Igazából nem maga a csoda érde-
kes, mert ha hisszük, hogy Krisztus 
az élő Isten Fia, aki a világbajött, 
akkor a csodát is könnyű elfogad-
nunk, hanem a csoda másnapja az 
érdekes azoknak az életében, akik-
kel a csoda megtörtént. Egyikünk 
életéből sem hiányoznak a csodák, 
a nagy megvilágosodások, az isteni 
szólítások, esetleg a halál torkából 
való megszabadulás, de gyakran 
hiányzik az a magatartás, amelynek 
a csodát követnie kellene. Szent Pál 
apostol egész életében emlékezett 
arra, ami a damaszkuszi úton tör-
tént vele, hogy a feltámadt Krisztus 
megjelent neki és szólt hozzá. Akkor 
ott mindent megkapott csírájában, 

az egész krisztusi kinyilatkoztatást.
Mi azonban legtöbbször fele-

dékenyek vagyunk és hálátlanok, 
talán bele sem gondolunk, ki az, 
aki a csodát tette velünk. Az is-
teni hatalommal, de még inkább 
az isteni szeretettel való találkozás 
egész életünket meg kellene hogy 
jelölje, mi azonban már másnap 
kételkedünk, s új meg új jeleket és 
bizonyítékokat várunk.

Isten a csoda másnapján is u-
gyanaz az Isten, ő nem változik, nem 
un meg bennünket, szeretete nem 
csökken irántunk akkor sem, ha épp 
nincs csoda. A hűség titka: egyetlen 
napra sem feledni meghívásunk 
csodáját, akár kicsi volt, akár nagy. 
De hűségesek csak akkor maradha-
tunk, ha nap mint nap felidézzük és 
szemléljük, amit Isten véghez vitt 
az életünkben, és hálát adunk érte.

„Bálványunkká lettek azok a pil-
lanatok, amikor Isten jött és beszélt 
hozzánk, és makacskodunk, hogy 
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tegye meg újra, holott Isten azt 
kívánja, hogy hitben járjunk. So-
kan közülünk leheveredve megál-
lapítjuk: »Addig mit sem tehetek, 
míg Isten nem jelenik meg nekem.« 
Nem fog megjelenni, és ihletettség 
nélkül kelünk majd fel anélkül, hogy 
Isten csak átfutóan is érintett volna. 

De azután meglepődünk: »Ó, hiszen 
ő egész idő alatt itt volt és én nem is 
vettem észre.«”

(Oswald Chambers)

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  

- Évközi idő
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Efrém korának Egyháza hatalmas 
ellenfelekkel állt szemben: az antik 
pogányság hanyatlóban volt, de még 
egyáltalán nem tűnt el, sőt Hite-
hagyó Julianus császár idejében még 
egyszer megmutatta hatalmát. A Me-
zopotámiában ősidőktől fogva ottho-
nos asztrológia a keresztényekre is 
hatással volt. A gnózis számos híve 
élt, különösen Edessza környékén, 
ahol már egy századdal előbb ered-
ményes toborzást végzett számára 
Bardazian és fia, Harmoniosz. Az 
Egyházon belül pedig színre lépett 
az arianizmus. Igaz ugyan, hogy a 
távoli Egyiptomban keletkezett és a 
niceai zsinat (325) elítélte, de ezzel 
még nem adta meg magát. Ezeken 
kívül buzgó misszionáriusok igen 
hatásosan terjesztették a manicheiz-
must, mely a szomszédos Perzsiában 
alakult ki. Mani többnyire szír nyel-
ven írt könyveit Efrém honfitársai 
minden nehézség nélkül megértették. 
Ugyanabban az időben évtizedeken 
át elkeseredett határháborúk folytak 
Róma és a perzsa birodalom közt, 
főleg azóta, hogy II. Snapur -- Efrém 
kortársa, Róma engesztelhetetlen 

ellensége, a keresztényüldöző -- 
vette át a kormányzást. E háborúk 
folyamán Efrém hazája, Niszibisz 
több ostromot is elszenvedett, s vé-
gül 363-ban, Julianus veresége után, 
a perzsák kezébe került. Ez Efrém 
életében is fordulatot hozott.

Efrém 306-ban a mezopotámiai 
Niszibiszben (ma Nusaibin Délkelet- 
Törökországban) született, mely ak-
koriban a Római birodalom erős és 
fontos határerődítménye volt. Szülei 
keresztények voltak és a keresztény 
hitben nevelték, de csak tizennyolc 
éves korában keresztelték meg. Efrém 
akkoriban az ismert niszibiszi Jakab 
püspök mellett élt, de nagy hatással 
volt rá Vologezesz püspök is. Hama-
rosan a niszibiszi iskola ünnepelt 
tanára lett. Itt elsősorban a Szentírás 
tanulmányozása folyt. Természe-
tesen a kor nem volt alkalmas a nyu-
godt szellemi munkához. A perzsák 
háromszor ostrom alá vették Niszi-
biszt, eredménytelenül. Efrém Can-
tica Nisibena (Niszibiszi énekek) c. 
művében számol be ezekről. Tanítói 
munkája mellett gazdag írói tevékeny-
séget fejtett ki. Ekkor keletkeztek 

szír szent efrÉm
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Hitről szóló beszédei. Csak amikor 
Jovianus császár idejében (363) 
Niszibisz a perzsáké lett, vonult visz-
sza a nyugatra eső Edesszába (ma 
Urfa Délkelet-Törökországban). E 
városnak ősi keresztény múltja volt. 
Az ottani arám dialektusban alakult 
ki a szír irodalom, amelynek alapító-
ja és legjelentősebb képviselője 
Efrém volt.

Edesszában eleinte remeteként 
egy távoli sziklabarlangban élt, 
de nemsokára tanítani kezdett az 
edesszai iskolában. Itt írta aszke-
tikus műveinek nagy részét. An-
nak ellenére, hogy visszavonultan 
élt, és csak diákonusi rangja volt, 
tevékenyen kivette részét Edessza 
egyházi életéből. Nagyra becsülték 
jámborságáért és tudományáért, de 
leginkább költői tehetségéért. Egyip-
tomba tett utazása legendák tárgya 
lett, melyek hamarosan körülfonták 
e rendkívüli férfi alakját. 372 telén 
ismét nyilvános szerepben látjuk őt 
Edesszában. A pusztító éhínség ide-
jén élelmiszerosztást vállalt a sze-
gények között. Úgy látszik, hogy e 
megfeszített tevékenység kimerítette 
erőit, mert egy hónappal azután, hogy 
visszatért barlangjába, meghalt.

Efrém elsőrendű feladatának a 
Szentírás kutatását tartotta mind 
tanítói, mind irodalmi tevékenysé-
gében, amelyhez különös tehetsége 
volt. Afrahát, a perzsa bölcs után 
nemcsak az egyik legrégibb szír író, 
hanem a szír irodalom legjelentősebb 
alakja is. Irodalmi hagyatéka terje-

delménél fogva is tiszteletre méltó 
-- még akkor is, ha nem minden neki 
tulajdonított mű származik tőle --, 
különösen, ha figyelembe vesszük, 
milyen nyugtalan időkben alkotta 
életművét. Művei részben szír ere-
detiben maradtak ránk, részben régi 
örmény, latin és görög fordítások-
ban. Ezek között rejtőzhetnek nem 
eredeti darabok is.

Efrém mindenekelőtt a Szentírás 
magyarázatával foglalkozott. Az 
evangélium-harmóniákhoz fűzött 
fontos magyarázatai hosszú időn 
át csak örmény fordításban voltak 
ismeretesek, nemrégiben azonban 
napfényre kerültek a szír eredeti 
töredékei is.

Az igaz hitet a Szentírásra tá-
maszkodva mutatja be. Számos 
költeményben és prózai írásban har-
col korának tévtanai ellen, idézve és 
megmutatva azok tévedéseit. Ügye-
sen átvette ellenfelei harcmodorát: 
az ismert gnosztikusok, Bardazian 
(+ 222) és Harmoniosz sok követőt 
szereztek azzal, hogy a gnosztikus 
gondolatvilágot népszerű, könnyen 
énekelhető dalokban terjesztették. 
Efrém átvette a misszionálásnak 
ezt a módját, sőt hamarosan túl is 
szárnyalta ellenfeleit költői lendüle-
tével. Az egyszerű nép igen megked-
velte dalait. A szűkebb és igényesebb 
körök számára írt, mélyebben szántó 
cáfolatait prózában adta közre. Nem 
fáradt bele, hogy az asztrológia be-
folyása ellen rámutasson a csillaghit 
és egyéb babonák értelmetlenségére. 
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Ugyanígy szállt szembe a manicheiz-
mussal is. Világosan állást foglalt a 
mozgalmas kor minden fontos vallá-
sos kérdésében. S nem elégedett meg 
a puszta, végeredményben haszonta-
lan polémiával, hanem szembeállí-
totta a tévtanokkal az igaz hit taní-
tását, a gnosztikusok, asztrológusok 
és manicheusok gyakorlatával a 
keresztény aszkéták ideálját.

Sok költeménye azonban nem-
csak a hitvédelmet szolgálta, hanem 
az igazhitűek oktatását és az istentisz-
telet ékességét is. Számos éneke ma is 
megtalálható a szír liturgiában. Költői 
szépségük és teológiai tartalmuk miatt 
igen nagy a tekintélyük. Elsősorban 
ezekkel érdemelte ki Efrém a szír 
keresztényektől a ,,Szentlélek hárfá-
ja’’ megtisztelő nevet.

Efrém a szír irodalom legnagyobb 
alakja abban az időben, amikor a szír 
egyház még nem vált le az egyetemes 
Egyház egészéről. Később ugyanis a 
nyugati országrészek a monofizita, a 
keleti részek a nesztoriánus egyház-
ba kapcsolódtak. Efrémet az ortodox 
és a katolikus Egyház egyaránt a 
magáénak vallja. Ő az egyetlen szír 
nyelvű szent, akit a katolikus Egyház 
1920-ban egyháztanítói méltóságra 
emelt.

Halálának napját az 540-ből szár-
mazó Edesszai Krónikából tudjuk. 
A római kalendáriumba 1920-ban 
vették föl az ünnepét, június 18-ra. 
1969- ben halála napjára, június 9-re 
helyezték át.

katolikus.hu

I. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.
II. Családjaiknak megadom a békét.
III. Minden bánatukban megvigasztalom őket.
IV. Életükben s különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.
V. Minden vállalkozásukat megáldom.
VI. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és végnélküli 
tengerét.
VII. A lanyha lelkek gyorsan buzgókká lesznek.
VIII. A buzgó lelkek hamar nagy tökéletességre jutnak.
IX. Megáldom házaikat, hol Szívem képét kifüggesztik.
X. Megadom a papoknak a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is 
megtérítsék.
XI. Azok neveit, akik ez ájtatosságot terjesztik, szívembe írom és onnan 
soha ki nem törlöm.
XII. Jézus Szíve nagyígérete: Mindazok, akik kilenc egymásután 
következő hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meg-
gyónnak és megáldoznak, nem halnak meg szentségek nélkül.

jÉzus szíve ígÉretei
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Gyertek, testvéreim énekeljünk,
Daloljuk el Atyánk irgalmasságát,

Egy egész éven át, ezen év minden napján.
Az ifjabb testvérrel térjünk vissza 

Az atyai házba,
Mert eltávolodtunk,

Nagyon messzire ment el ez a világ!
Szálljunk magunkba,

Nem baj, ha kopott, csupa folt lett a ruhánk.
Atyánk irgalmas szeretete vár,

Aki elküldte értünk Egyszülőtt Fiát,
Ki vérében mosta ki bemocskolt ruhánk.

Ne féljünk!
Ha bűnbánatunk van,
Semmit se féljünk,

Készítik már mennyegzős ruhánk.
Gyűrű kerül majd ujjunkra,

A hűséges Jegyes féltő szeretete
Húzza rá.

Siessünk, ne késsünk,
Ez az év nagy ajándék,

Kegyelemként kínálja fel Atyánk!
Hallod!

Ember! Indulj már,
Az Irgalom Atyja vár reád!
Naponta ki-kijön a ház elé,

A távolba néz, téged lát-e már?
Ne hagyd őt várni soká, mert nála

Minden napod boldogság,
Ha nem indulsz, 

Te magad fizetsz rá.
Meglátod, ha megérkezel
Felemel, asztalához ültet,

Ő szolgál fel neked 
S önmagával táplál,

S te rájösz:
Ma

Hazataláltál.

M. Valéria nőVér: az irgalMasság dícsérete
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Hirdetések
Ma – a hónap első vasárnapján –, a szentmisék után gyűjtést tartunk a plé-

bánia szükségleteire. Ugyancsak lesz a szentségimádási nap a Szent András-plé-
bániatemplomban. Az Oltáriszentséget 12.30 órakor helyezzük ki imádásra, és 
az esti szentmise előtt helyezzük el a tabernákulumba. Kérjük, hogy aki szeretne 
Oltáriszentséget őrizni, iratkozzék fel a sekrestyében lévő listára.

Az Irgalmasság óráját is a Szent András-templomban végezzük 15 órai kez-
dettel.

Pénteken a CSALÁDMISÉK keretén belül lesz bemutatva a szentmise a Szent 
András-templomban. Buzdítjuk, és szeretettel várjuk a családokat a szentmisére!

A CSALÁDMISÉBEN szeretnénk kiértékelni a gyermekek részvételét a 
szentmiséken. Ezért kérjük őket, hogy SZENTMISENAPLÓJUKAT június 5-én, 
– azaz ma –, adják le a sekrestyében. Köszönjük!

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 430.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 6 214.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

 
2016. július 9-én (szombati nap) egyházmegyei zarándoklat valósul meg 

KRAKKÓ-ba, az Isteni Irgalmasság Szentélyébe. Kérjük, hogy a zarándoklatra 
mielőbb jelentkezzenek Kacz Jankánál a 0904 515 451-es telefonszámon.

Abban az esetben, ha telített autóbusz indulna, személyenként 21.- EUR lenne 
az útiköltség.
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5. vasárnap: Évközi 10. vasárnap
1Kir 17,17-24   Zsolt 29  Gal 1,11-19   Lk 7,11-17
6. hétfő: 10. évközi hét hétfő
1Kir 17,1-6   Zsolt 120  Mt 5,1-12
Választható emléknap : Szent Norbert püspök
7. kedd: 10. évközi hét kedd
1Kir 17,7-16   Zsolt 4  Mt 5,13-16
8. szerda: 10. évközi hét szerda
1Kir 18,20-39   Zsolt 15  Mt 5,17-19
Választható emléknap : Prágai Szent Ágnes szűz
9. csütörtök: 10. évközi hét csütörtök
1Kir 18,41-46   Zsolt 64  Mt 5,20-26
Választható emléknap : Szent Efrém diakónus és egyháztanító
10. péntek: 10. évközi hét péntek
1Kir 19,9a.11-16   Zsolt 26  Mt 5,27-32
11. szombat: 10. évközi hét szombat
1Kir 19,19-21   Zsolt 26  Mt 5,33-37
Emléknap: Szent Barnabás apostol

Heti liturgikus naptár
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† Pál, Erzsébet és fiuk Pál
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ndrej, Jozef, Júlia
† Édesanya: M
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Za duše v očistci
M

iséző pap szándékára

a szentMisék rendje
2016. június 6 – 12.
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