
levette kesztyiíjét s lehúzta ujjáról a robinköves gyúrfit, Wrangel meg arannyal teli
erszényét tette le a szalmára.

A megajándékozottak nem tudták, csoda esik-e rajtuk, a fiatal férfi hálaszókat rebegett,
hang alig jött belőle elő. A hadfők a hálát hirtelen elhárították. Egyszeriben kissé
megzavarodtak attól, amit cselekedtek, mentegetőztek önmaguk előtt, hogy csak úri
szeszélyük diktálta. Snagyon hamar el is köszöntek, az ajtó előtthagyva furcsa lámpásukat.
A kocsmácosra, aki kísérte volna őket, s csak locsogott, nevetgélt, könnyét törölte,
ráparancsoltak, maradjon. A falun túl, anélkül, hogy megkezdett beszélgetésüket befe
jezték volna, sebten elbúcsúztak, s ment ki-ki útjára.

Vitték azonban a békét szívükben.

Kalász Márton fordítása

Szent Efrém karácsonyi homíliáiból

Szent Efrém (akit xv. Benedek pápa I920-ban egyháztanítóvá avatott), 306-ban
keresztény szüJ6k gyermekeként látta meg a napvilágot a szíriaiNiszibiszben. Amikor
]ulianosz halála után 363-ban]ovianoszcsászáraperzsákkalbékétkötött ésNiszibisz
perzsává lett, Efrém a keresztény lakosság legnagyobb részével kivándorolt onnan
római terű/etre és Edesszában telepedett le. Remeteként é/te életét az egyik város
környéki hegyen. Amikor diakónus lett, a városban élt ésprédiká/t. 373-ban balt meg.

Szent Efrém csak szírü/ írt s a legnagyobb szír költ6ként tartják számon. Számos
egyéb írása is van a költeményeken kivül, mindeneke/(Jtt bibliamagyarázatok és
homU.iák.Ezek legtöbbjeKrisztus két természetének titkátfejtegeti ésazIstenszülőSzűz

. Máriát dicséri. Most két karácsonyi homi/iájából olvashatunk részleteket.

Kegyelem érintette meg a gyalázkodó ajkakat és dicséretet zengő citerákká tette őket.

Dicsőítse tehát minden száj azt, aki a káromló szavakat megszüntette,
Téged illet a dicsőség, aki lakásodból egy másikba költöztél át, aki eljöttél, hogy a téged

küldőnek lakhelyévé tégy minket. Az Egyszülött kiköltözött abból, ami lényegének
megfelelő, és a Szűzben vett lakást, hogy a közös születés által igazi testvérévé váljon
sokaknak. Majd felemelkedett az Alvilágból és a Mennyek Országa lett az otthona,
megnyitva ezáltal az Alvilágból kivezető utat, ahol mindennek rabság az osztályrésze,
egészen a Mennyek Országába, ahol viszont mindenki bőséges jutalomban részesül. A rní
Urunk az ő feltámadását adta a halandóknak annak zálogául, hogy a megholtakat
különbségtétel nélkül elnyelő Alvilágból átviszi őket az Örök Birodalomba, amely a
meghívottakat megméretés után bocsátja be, hogy ily mödon - maguk mögött hagyva azt
a helyet, ahol minden test egyenlőnekszárnít - átmenjenek azon helyre, ahol minden
egyes ember tettei külön-külön részesülnek elbírálásban. ( ... )

Az Elsőszülött, aki természete szerint az Atyától született, elvállalta azt a második
születést, amely természetéből adódóan mulandó, hogy nyilvánvaló legyen számunkra:
természetes születésünk után vár ránk egy másik is, amely természetfeletti. De miként az
Isten Fia a maga szellemi valójában nem volt' testi, s ez csak azután lett osztályrésze, rnikor
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a testi születést magára vállalta, ugyanúgy mi, testi emberek sem vagyunk képesek
szellemiekké válni, hacsak nem születünk újjá második születéssel,

A Fiú, akinek születése felfoghatatlan, elfogadta azt a másik születést, amelynek utána
lehet jámi. Az első születésben azt kell meglátnunk, mily végtelen az ő nagysága, a
másodikból pedig megtudhatjuk, mennyire megmérhetetlen az ő jóságos kegyelme. Oly
nagy az ő hatalma, hogy első, az Atyától való születése elméink együttes erőfeszítésével

sem kifejezhető, de ugyanolyan nagy az ő végtelen kegyelme, minek következtében
egyetlen száj sem képes (méltöan) elbeszélni az ő második születését, ( ... )

Vessétek tekinteteteket Máriára! Amikor Gábriel belépett hozzá s ő az angyallal beszélgetni
kezdett, így szólt: "Hogyan fog ez történni?" A Szentlélek szolgája erre így válaszolt neki
mondván: "Istennek ez könnyű s Neki minden lehetséges." Ekkor ő szilárdan hitte azt, amit
hallott és így szólt: nA:Z Úrszolgálóleányavagyok". Ekkoraztán aJászáIlt az Ige és leereszkedett,
amint neki tetszett, belépett és lakást vett benne, anélkül, hogy ő ezt észrevette volna.
Befogadtaőt, anélkül, hogy bánnit is szenvedett volna.Ő pedig az ő méhében gyermekké lett,
miközben a földkerekség tele volt az ő dicsőségével. Levetette (isteni) alakját, hogy Ádám
megfukult képét megújítsa. Ha tehát olyan beszédet hallasz, mely az Isten SZületésén
elmélkedik, maradj csöndben! Amit Gábriel mondott, a lelkedet itassa át! Mert semmi sincs,
ami túl nehéz lenne annak az áldásra rnéltö fenségnek, aki miérettünk leszállt és közöttünk
köZülünk valóként megszületett,

Mária ma mennyé lett számunkra, mertŐ Istent hordozza. O ugyanis az, akibe leszállt a
legfönségesebb Isten és benne lakást vet;!. Őbenne az Isten kicsivé lett, hogy minket
naggyá tegyen, mert hiszen nem kicsi O természetére nézve. Máriában Ö érettünk
gyermekként helyezkedett el, hogy nekünk ezáltal megváltásunk legyen. Benne a próféták
és az igazak szavai teljesedésbe mentek. Belőle ragyogott fel nekünk a fény, mely a
pogányság sötétségét eloszlatta. Sok névvel illethető, s nekem javamra válik, ha ezekkel
szölítom meg. Ő a vár, amelyben a királyok hatalmas királya lakott. A király azonban nem
úgy lépett ki belőle, ahogyan belépett hozzá; beöltözött ugyanis a tőle kapott húsba és így
lépett elő. Mária tehát egyben új ég is, mert a királyok királya őbenne lakott.

A Fiú tehát belépett (ti. Mária testébe), majd előlépett onnan, felöltözve és átalakulva,
hasonlóan az Ót körillvevő világhoz. Ezért (Mária) olyan szőlőtő, mely nem természetes
módon hozta létre gyümölcsét, a szőlőfürtöt. A szőlőfürt ugyanis, más természetű lévén,
mint a szölötö, felvette a szőlőtő színét és úgy sarjadt ki belőle. Mária az a forrás, melyből
élő vizek fakadnak a szomjazók számára: mindaz, aki megízleli ezt az italt, százszoros
termést hoz.

Ez a nap azonban nem teljesen azonos a teremtés első napjával. Azon a napon a
teremtmények létbe szólíttattak, ezen a main pedig a föld megújíttatott és megáldatott Ádám
miatt, aki miatt egykor átkozottá lett (vö. Ter 3, 17). Évaés Ádám a bún által a halált hozták a
Vi.Iágba, a világ Ura azonban Mária által új életet adott nekünk. A Gonoszság a kígyó által
mérgét Éva fülébe ürítette, a Jóság azonban könyörületből lehajolt és a fülön (halláson)
keresztül belépett Máriába.Ugyanazona kapun át lépett be az élet is, amelyen a halálbelépett,
hogy a halált megölje. Ugyanazt, akit a kerubokhordoznak, hordoztékMáriakarjai is.Az Istent,
akit a mindenség nem képes köuefogni, közrefogta és hordozta Mária. ( ... )

Boldog Ádml, aki Krisztus születése által a dicsőséget, melyet egykor elvesztettél, újra
megtaláltad! Ki látott olyat, hogy az agyag az ő szobrászának öltözékül szolgált volna?
Egészen idáig alázkodott meg Isten az ő szolgájáért, aki magát gógösen felemelte és a
gyilkos Gonosz tanácsára áthágta a parancsot. Ó, aki a parancsot adta, megalázkodott,
hogy minket felmagasztaljon. A jóságos isteni Irgalom azért szállt le a föld lak6ihoz, hogy a
beteg világ gyógyulást nyerjen az orvos által, aki Máriában jelent meg. Neki legyen
dicsőség és az Atyának, aki őt küldte, és dicséret legyen a Szentléleknek, most és
mindenlior és mindörökké vég nélkül, Amen.
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