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Papság az Ószövetségben

Az ószövetségi papság az Újszövetség és az intertestamentárlus zsidóság
irodalmának tükrében

Az ószövetségi papságról alkotott szemléletünket mindenekelött az Újszövetség - köz
vetlenül a négy evangélium és az Apostolok cselekedeteinek elbeszélése - határozza
meg. Ezekből olyan kép alakul ki, amely a papságot a jeruzsálemi klérus vezető kö
reivel, méghozzá a szinedrionban befolyást élvező legjelentősebb jeruzsálemi papi
családok képviselőivel azonosítja. Az evangéliumi elbeszélésekbőiúgy tűnik, hogy a
papság kultikus feladata szorosan összefonódott politikai szerepével, mellyel biztosí
tani akarta a templomi kultusz zavartalanságát, a vallási és nemzeti hagyomány auto
nóm gyakorlatának elismerését. Ezt a helyzetet jól tükrözi János evangéliuma a fő

tanács Jézus ellen hozott határozatának elbeszélésében: "Sok zsidó jött Máriához és
Mártához. Látták, amit Jézus tett és hittek benne. Némelyek azonban a farizeusokhoz
mentek és hírül vitték nekik, amit Jézus cselekedett. A főpapok és farizeusok erre
összehívták a főtánácsot és tanakodni kezdtek: Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát
művel. Ha tovább tűrjük. mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak és
elpusztítják szentélyünket és népünket. Egyikük. Kaifás. aki abban az évben főpap

volt. közbeszólt: Ti nem értetek semmit. Nem látjátok át: jobb. hogy egy ember haljon
meg a népért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon." (Jn 11,45-50) Az Újszövetség
azt a tényt is sejteti. hogy a templomhoz és a kultuszhoz kapcsolódó szolgálat egyút
tal a papság tevékenységének bizonyos megmerevedését eredményezte. Feladatuk
volt az áldozati rend fenntartása. s a vele összefüggő kultikus-rituális törvény őrzése.

A nép széles rétegeitől - már társadalmi helyzetüknél fogva is - távolabb álltak, míg
velük szemben a vallási élet mozgatói az általános köztiszteletet élvező, a nép köré
ben élő farizeusok voltak. akik jobban érzékelték a kor változásait, és ennek megfele.
lően az örökölt vallási hagyományt is készségesebben alkalmazták a megváltozott fel
tételekhez.

Az Újszövetség által a római kor papságáról és papi szolgálatáról nyújtott képet
kiegészíti az intertestamentárius zsidóság irodalma. A makkabeusi kortól megszakad
a szádoki főpapi vonal: Jonatán Kr. e. l53-ban felvette a főpapi címet, egy személy
ben összekapcsolva a vallási és politikai hatalmat. Ettől kezdve a főpapi méltóság
egyre inkább a politika eszközévé válik, s elindul a papság fokozottabb belebonyo
lódása a kor politikai eseményeibe. Mindez összefügg a szadduceus párt kialakulásá
val és szerepével. Ennek a főként politikai pártnak eredete nem egészen tisztázott. de
megjelenése kétségtelenül összefügg azzal a ténnyel. hogy a Makkabeusok felvették a
főpapi méltóságot. Ellentmondva ennek a hatalmi összpontosításnak. a szádoki le
szárinazásukat valló ősi papi családok fokozatosan érdekszövetségbe tömörültek.
amelyből létrejött a túlnyomóan a papság soraiból álló és a farizeusokkal a hatalo
mért rivalizáló szadduceus párt. Politikai szerepük mellett a szadduceusok meghatá
rozott vallási magatartást is képviseltek. Josephus Flavius így jellemzi őket: "A szad
duceusok tanítása szerint a lélek a testtel együtt elpusztul; ezek egyetlen zsinórmér
tékül a Törvényt ismerik el . .. Csak kevés embert hódított meg ez a tanítás, de ezek
mind nagy tekintélyű férfiak." (Zsidó régiségek 13. S. 9)

Mindezt összevetve nem a legkedvezőbb kép alakul ki a makkabeusi és az azt kö
vető római kor papságáról. A bibliai szövegek figyelmes elemzése azonban rávilágít
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arra, hogy esetükben egy történeti folyamat végső állomásával találkozunk, amely
egészében nem azonosítható az ószövetségi papság eredeti feladatával és üdvtörté
neti jelentőségével.

A papság értékelése abibliakutatásban

Az izraelita papság negatív értékelése összefügg még egy másik tényezővel is. A múlt
században kibontakozott Pentateuchus-kutatás az első időben lesújtó eredményhez
vezetett, s ez meghatározta a biblikusok szemléletét az ószövetségi papságról. Csak
később, a forma- és hagyománytörténeti elemzés nyújtott lehetőséget új értékelés
kialakításához.

A Pentateuchus-kritika eredményét hosszú időre meghatározóan Wellhausen fog
lalta rendsserbe, A Pentateuchus szövegének elemzésével próbálta megállapítani a
mű forrásait, majd ezeket időrendbe állítva Izrael történetébe helyezte. Szerinte a
források kronologikus rendje elvezet az izraelita vallás fejlődésének felismeréséhez,
mert ezek egyenként ennek a fejlődésnek egy-egy fázisát jelentik. A végső állapotot a
Pentateuchus korban legkésőbbi rétege, a Papi-írás tükrözi. Benne Izrael vallása
megmerevedett, elvont lett, elveszítette az élettel való kapcsolatát. Izrael egész nem
zeti életét .meghatározta az a hit, hogy Jahve Izrael Istene, Izrael pedig Jahve népe.
Kezdetben ez a teokrácia minden kényszer nélküli volt, nem szabályozták intézmé
nyek, a vallás gyakorlata kötetlen volt. A vallásfejlődés során azonban az ősi hit fo
kozatosan intéZIllényessé vált, a kűlőnbözö szokásm ritnálévé merevedtek. A fogság
után létrejött izraelita közösség alkotmánya a papi gyakorlatban kialakult kultikus
rend lett. így a teokrácia hierokráciává, papi uralommá merevedett, amely a Papi
írásban nyerte el végső, rendszeres megfogalmazását.

Izrael vallásfejlődésénekvégső állomása tehát hanyatlás. s a dekadencia akkor kö
vetkezik be, amikor érvényre jut a papi kultikus rend és szemlélet. Wellhausen sze
rint Izrael vallásának tetőpontja a prófétizmus. A próféták a kinyilatkoztatás valódi
közvetítői minden intézményes elem kikapcsolásával. Wellhausen rendszerében a
papságnak tehát nincs üdvtörténeti feladatá, sőt éppen ellenkezőleg, ők azok, akik
Izrael vallási életét intézménnyé merevítve tönkretették.

Az eddig vázolt szempontok, akár az Újszövetségtől sugallt kép a jeruzsálemi pap
ságról, akár Wellhausen tézisei, hatással voltak - talán mind a mai napig - az ószövet
ségi papság mibenlétének negatív értékelésére. Mindenekelőtt Wellhausen hatásá
nak tulajdonítható az is, hogy a papságot előszeretettel állították szembe a próféta
sággal, természetesen az utóbbi javára billentve a rnérleg nyelvét. A forma- és ha
gyománytörténeti kutatás azonban kimutatta, hogy az Ószövetség egyes kiemelkedő

hagyományai szoros kapcsolatban állnak a kultusszal. Ezzel utat nyitott a papság és a
kultusz üdvtörténeti szerepének pozitív, Wellhausen következtetéseitől eltérő érté
kelésére.

A pap mibenléte

Abból az alapvető tényből kell kiindulni, hogy az Ószövetség tükrében - a próféták
minden kritikája mellett is - az áldozati rend és a papság Istentől Izraelnek adomá
nyozott intézmény, ezért meghatározott feladata és szerepe van az üdvösség történe
tében. A szentírásí szövegek egyúttal arról is tanúskodnak, hogy a papság és a kultusz
Izrael történetének során változásokon ment át, de mindig megőrizte jelentöségét a
kinyilatkoztatásban.

A papi szolgálat koronkénti megjelenési formáinak bemutatása előtt azonban for
dítsunk figyelmet az ószövetségi papság mibenlétére. Izraelben a papi szolgálatba
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lépés nem külön isteni meghívás vagy választás alapján történt, mint pl. a próféták
esetében, hanem a papi törzshöz való tartozás volt a feltétele. A Pentateuchusban
olvassuk, hogy Isten kiválasztotta Lévi törzsét a szentély szolgálatára (Num 18),
közülük Áront és fiait a papi szolgálatra (Ex 28, 1 köv.), de a továbbiakban már nem
történik említés isteni meghívásról, egyetlen jogcím a testi leszármazás. Míg a prófé
tai meghívás meghatározott időre szólt, addig a papság egész életre lefoglalt Isten
nek. A papok nem a különleges kegyelmet és meghatalmazást közlő felszentelés ré
vén léptek hivatalukba, beiktatásuk az áldozat rítusának első bemutatásával történt.
Bár a fogság után, mint arról a Pentateuchus utolsó redakciója tanúskodik, a főpapot

(Ex 29,7; Lev 8, 12) és a papokat (Ex 40, 12-15) felkenték, s a levitakra az izraeliták
feltették kezüket (Num 8, 10), de a szertartásnak nem tulajdonítottak kegyelemköz
lést. Mindazonáltal a pap hivatalánál fogva megszentelt személy volt (Lev 21, 6 köv.),
nem tartozott a profán rendhez, miként a szentély és az áldozatok sem. Jahve tulaj
dona volt, akit lefoglalt szolgálatára, s ezért Lévi törzsének tagjait, a levitákat és a
papokat a néptől is különválasztották (Num 8, 14 köv; Dt 10, 8).

Hármas feladat: áldozatbemutatás, tanítás, papi Jóslat

A pap szolgálata Izraelben jóval sokrétúbb, mint az az első pillanatra látszik. Ebből a
szempontból döntő jelentőségű a Deuteronomium, amelyből megismerjük a papság
feladatát a királyság idejében, főként a Kr. e. VIII. századtól. Mikor Mózes áldást
mond a törzsek felett, Lévi feladatait és privilégiumát így foglalja össze: "add Lévinek
urimodat, szeretett emberednek tummimodat (8) . .. Tanítják Jákobot parancsaidra,
Izraelt törvényeidre. Illatáldozatot tesznek orcád elé, oltárodra teszik az égőáldoza

tot" (10) (Dt 33, 8, 10).A feladat tehát hármas: áldozatbemutatás, tanítás és Jahve aka
ratának közlése orákulum által.

Minthogy a papság a szentély szolgálatára elkülönített, ezért elsődleges feladata a
nép áldozatát Istennek felajánlani, Izrael imádságát és hódolatát Istennek közvetí
teni, s egyben Jahve áldását kiesdeni. A pátriárkai korban a családfő mutatta be az
áldozatot. A Biblia ugyan szórványosan megemlékezik arról, hogy a honfoglalás ide
jétől végeztek áldozatot olyanok is,' akik nem Lévi törzséből származtak, pl. Gedeon
(Bír 6), Sámson apja, Mánoah (Bír 13), Sámuel, aki efraimita volt, csak a későbbi

hagyomány sorolta a levitákhoz (l Krón 6, 18-23), Saul, Dávid és Salamon, de az áldo
zat bemutatása általában a papok feladata volt. A Deuteronomium idézett sorai szin
tén megerősítik,hogy az áldozatbemutatás a Kr. e. VIII-VII. századtól kezdve a Lévi
törzséhez tartozó papság kizárólagos privilégiuma volt. Az áldozatot a szentélyekben
mutatták be, ezért a papi szolgálat összekapcsolódott az áldozatbemutató helyekkel.
Kötött volt, s így Izraelben ismeretlen volt a szentélyektől független - vándorló-tanító
- papi szolgálat. Első pillanatra ez a mi szemléletünknek idegen, de éppen ez felelt
meg a kor körülményeinek. Tudni kell, hogy nem az egyén, hanem a közösség, Izrael,
Jahve népe felé irányult a szolgálat. Az egyén mindig a választott nép tagjaként volt
fontos. A szentélyek voltak azok a helyek, amelyek vonzották az embereket, és ahol
összegyűlve az ünnepek alkalmával a kultusz keretében felidézték Izrael üdvtörténe
tének nagy eseményeit. Egyedül itt találkozhatott a pap Izrael közösségével, itt ad
hatta át azt a 'szent és az üdvtörténetben kinyilatkoztatott hagyományt, amely Izraelt
megteremtette, és újra aktualizált élményével életben tartotta. A hely és a családi
leszármazás kötöttsége tette lehetővé a hagyomány megtanulását és megőrzését,

majd pedig nemzedékről nemzedékre való átadását. Csakis ebben a helyzetben vál
hatott a papság közvetítővé,Isten és ember kapcsolatának megteremtőjévé.

Már a mondottakból is következik; hogy az áldozatbemutatás mellett a papság
alapvető feladata volt a tanítás. Erre vonatkozólag a Deuteronomium ad meghatáro-
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zást: tanítani kell Jahve parancsait vagy rendelkezéseit (mispatim) és a törvényt
(tóra). Ezt fejezi ki a Deuteronomium leírása is: "Aztán Mózes leírta ezt a törvényt, s
átadta a papoknak, Lévi fiainak ... ezzel az utasítással: »Hét év elteltével ... a sáto
ros ünnepen, amikor azon a helyen, amelyet az Úr kiválaszt, egész Izrael összegyüle
kezik. .. Olvasd fel hangosan ezt a törvényt egész Izrael előtt. Gyüjtsd egybe a né
pet ... , hogy hallják, s megtanulják félni az Urat, a te Istenedet, s ügyeljenek a tör
vény minden szavának megtartására. Különösen a gyermekeiteknek kell, akik nem
ismerik, hallaniuk az Urat" (Dt 31, 9-13). A tanítást a szentélyekben adták, ahova az
emberek zarándokokként vagy tanácsért jöttek. A tanítás rövid oktatás volt a viselke
désről, a kultusz teljesítéséről, döntés, mi a szent és a profán, tiszta és a tisztátalan
(Lev 1 köv; W, 10-11; 13,8-28; 19,7 stb.). Tartalma azonban fokozatosan bővült. A tör
vényen azokra az előírásokra kell gondolnunk, amelyeket a Deuteronomiumból is
merünk, a vallási, erkölcsi és a szociális életet szabályozó rendelkezésekre. A papok
nak ezeket kellett értelmezni és magyarázni, s így fokozatosan a vallási és erkölcsi
élet mesterei lettek. A fogság után, amikor egyetlen szentély van Izraelben, s a leviták
kiszorulnak a kultuszból, ők is prédikálnak. Az oktatás így fokozatosan megjelenik a
kultuszon kívül is.

Ha mindezt egybevetjük a prófétasággal. a következőket mondhatjuk: a próféta a
"dabar", az ige embere. aki azt mondja el, hogy Isten itt és most mit kíván az ember
től. Küldetésében nincs kötve a szentélyhez, noha a nyilvánosság miatt gyakran ép
pen ott beszél. Fellépésének aktuális helyét sokszor Isten határozza meg. A pap vi
szont a "tóra", a tanítás embere, aki a kinyilatkoztatott és mindig érvényes hagyo
mány letéteményese és magyarázója. Nem két ellentétes, hanem egymást kiegészítő

küldetés Isten népében.
Végül a papi szolgálathoz tartozott Isten akaratának közlése orákulum által. Ez a

feladatkör a bírák és a kora királyság idejében az ősi Izraelben töltött be jelentős

szerepet. Az izraelita elment a szentélyhez, hogy ott életének valamilyen számára fon
tos dolgában megtudakolja Jahve akaratát. Sámuel könyve több alkalommal leírja,
hogy Saul, majd Dávid is a szentélynél tudakolta meg a pap révén Jahve akaratát
(l Sám 14, 36--42; 23, 10; 28, 6 stb.), amely sorsvetés útján történt. Az is előfordult,

hogy nem volt válasz. A sorsvetés módja a bibliai leírásokból nem egészen világos,
de az eszközt megnevezi: az efod, az urim és a tummim segítségével.történt, A próféta
ság megjelenésével a papi jóslat szerepe fokozatosan megszűník, s a fogság után már
csak a főpapi öltözék részei emlékeztetnek rá.

Az áldozatbemutatásnak. a tanításnak és a papi jóslatnak. e három feladatkörnek
közös vonatkozási pontja van, amely a papság intézményét Istentől meghatározott
üdvtörténeti feladatára emeli. A papok az áldozatbemutatás révén Isten előtt a hívek
áldozatát és imáit közvetítik; - a tanítás révén Isten törvényekben kifejezett aka
ratát közvetítik; - a jóslat révén a hívőnek Isten válaszát közvetítik. Mind
három feladatkört ez a közös alap kapcsolja egybe: a pap közvetítő Isten és ember
között. Ha a pap közvetítő szerepét összehasonIítjuk a prófétáéval. akkor azt mond
hatjuk: a próféta meghívása által lesz közvetítö, míg a pap Istennek lefoglalt állapota
révén.

A papi szolgálat Izrael történetében a fogság előtt

Ezek után nézzük meg, hogy a papság üdvtörténeti feladata miként alakult Izrael tör
ténelmében. A honfoglalástól a babiloni fogságig terjedő időszak ismeretéhez a Deu
teronomiumot és a deuteronomisztikus történeti mühöz tartozó történeti könyveket
(Józs; Bír; 1-2 Sám; 1-2 Kir) kell megvizsgálni.
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A papság szervezetéröl, tevékenységérőla bírák korától kezdve fokozatosan bonta
kozik ki képünk a Bibliában, és sok részlet mind a mai napig tisztázatlan. Csak a VII.
századtól kezdve, a deuteronomista mozgalom köreiben fordul fokozottabban a figye
lem - a kultuszcentralizációval párhuzamosan - a papság felé. A bírák korában, a
királyságot közvetlenül megelőző időszakban a papság tevékenységére a szentélyek
szolgálatával összefüggésben következtethetünk. A bibliai hagyomány megemlékezik
azokról a szentélyekröl, ahol az izraelita törzsek összegyűltek, s az üdvtörténet nagy
eseményeit a kultusz keretében megünnepelték. Szichem, Bétel, Gilgal és a többi
szentély döntő szerepet játszottak a kánaánita városállamok övezeteiben szétszórt
törzsek egyesítésében, az összizraelita tudat kialakításában. A szentélyekben formá
lódott meg az a történeti hagyomány, amely Izrael őseiről és Jahve Izrael javára cse
lekedett üdvtörténeti tetteiről szól. Ide tartoznak a Pentateuchus nagy témái: pátriár
kák, kivonulás Egyiptomból, Sínai kinyilatkoztatás, pusztai vándorlás és a honfogla
lás. A szentélyekben a papság volt az őrzője a szakrális és jogi hagyományoknak is. A
papság szerepe annál jelentősebb,mert a Biblia egyéb hagyományaiban, pl. a prófé
táknál, a Pentateuchus témái csak elszórva kapnak hangot. A nemzeti és vallási tudat
elmélyítése mellett a papságnak döntő jelentősége volt a szentélybe zarándokló és
tanácsot kérő emberek oktatásában, jogi, etikai vagy más vitás kérdésekben Jahve
szavának közvetítésével. A szentélyekben, majd a jeruzsálemi templomban bontako
zik ki az ószövetségi imádság gazdagsága, amelyet a zsoltárokból ismerünk.

A királyság idején a papi szolgálat megértéséhez ismernünk kell azt a tényt is, hogy
Jozija király kultuszcentralizációjáig (622) Júdában, és Kr. e. 722-ig Izraelben is
országszerte léteztek szentélyek, amelyekben a leviták Jahve tiszteletére kultikus cse
lekményeket végeztek. A jeruzsálemi templom, mint királyi szentély, papságával
egyetemben kétségtelen privilegizált helyzetben volt, de semmi esetre sem mint Iz
rael népének egyetlen törvényes kultuszhelye.

A vidéki szentélyek legitimitását visszatekintőleg először a kultuszcentralizációt
sürgető deuteronomista-deuteronomisztikus mozgalom vonta kétségbe: a jeruzsálemi
templomon kívül található valamennyi szentély kezdettől fogva Jahve akarata elle
nére volt. Jozija király a pogány vagy szinkretista kultuszhelyekkel együtt megszűnte
tett országszerte minden szentélyt, a levita papságot pedig Júda városaiból Jeruzsá
lembe vitette. A Deuteronomium ezeknek egyenlő jogokat biztosít a jeruzsálemi
templomban az oltár szolgálatában és ajavadalmakban (Dt 18, 1-18), míg a Királyok
könyvének leírása szerint ezt - valószínűleg a jeruzsálemi papság ellenállása miatt 
nem hajtották végre (2 Kir 18,8-9).

A próféták és a deuteronomista-deuteronomisztikus történetírás a kultuszban elő

forduló visszaélések miatt gyakran keményen kritizálja a jeruzsálemi és Jeruzsále
men kívül szolgáló papságot. Mindamellett biztos, hogya levitikus papság a királyság
idején fontos feladatot teljesített a vallási hagyomány őrzésében és a Jahve-hit ébren
tartásában.

A papság tevékenysége a babiloni fogság alatt és után

A babiloni fogság nagy fordulatot jelentett az ószövetségi papság helyzetében. A jeru
zsálemi papság s a szentély szolgálatában álló leviták egy része elpusztult a háború
vagy az ostrom idején, más részüket fogságba vitték Babilonba. Ennek a Babilonba
hurcolt, majd onnan Palesztinába visszatért papságnak döntő szerepe lett a fogság
után Júdába hazatelepedett zsidóság újjászervezésében. Tevékenységükben a szerve
zés konkrét tényein, a templom és kultusz helyreállításán túl különösen az új közös
ség szellemi alapjainak megteremtését kell értékelni. Izrael népe a fogsággal elvesz
tette önálló állami létét, ettől kezdve Palesztina valamelyik nagybirodalom távoli tar-
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tománya lett. A zsidóság jelentős része nemcsak a fogság alatt, hanem a fogság után is
idegen földön élt. A Jahve-hithez és a nemzeti hagyományhoz hű körökben az 587-i
katasztrófa után új szellemi mozgalom bontakozott ki, amelynek hordozói a fogságba
került jeruzsálemi papság soraiból keriiltek ki. Céljuk az volt, hogy szembeszálljanak
a kétségbeeséssel, fenntartva a hazatérés reményét, megóvják Izraelt az idegen kör
nyezetbe való beolvadástól, és egy esetleges vallási szinkretizmusban lényegének
elvesztésétől. A vallásos élet töretlenségét és a nemzeti örökség megmentését az ősi

szokásoknak és Izrael kultikus hagyományainak összegyüjtésével akarták biztosítani.
Az idegen földön, távol Jeruzsálemtől, a legitim kultuszhelytöl, a Jahve-hit olyan ele
mei kaptak jelentőséget, amelyeknek megtartása nem volt helyhez kötött, pl. a szom
bat, a körülmetélés, az ételtörvények és tisztasági előírások.

A papi mozgalom a fogság utáni időben a hazatérő nép számára a hagyomány foly
tonosságát biztosította, és megszervezte az új közösséget. A kultikusan megfogalma
zott Sínai hagyományt állította átfogó programként a hazatértek elé. Az ennek alap
ján létrejött új - tiszta és szent - közösség: kultuszközösség, s a kultusz tökéletes
gyakorlata által tapasztalja meg Isten kegyelmi jelenlétét. E rendnek .legitimitását,
végső és visszavonhatatlan jellegét azzal alapozták, hogy Isten Sínai hegyen adott
utasításaira vezették vissza. Izrael közösségéhez azok is hozzátartoztak, akik ugyan
nem éltek Júdában, de a közösség tagjai voltak a közös hit és a nemzeti hagyomány
elfogadása révén. Ebben a munkában Ezdrás pap tevékenysége fontos szerepet ját
szott,

A fogságtól kezdve egészen a Kr. e. III. századig a papság körében páratlan iro
dalmi tevékenység kezdödött el, amely döntő szerepet játszott az ószövetségi Szent
írás kialakulási folyamatában. Ekkor keletkezett a Pentateuchus utolsó forrásrétege 
szaknyelven a Papi-írás - összefoglalva az üdvösség történetét a világ teremtésétől

egészen Mózes haláláig. A Papi-írásba került, a Sínai törvényhozáshoz kapcsolva a
jeruzsálemi templom szakrális hagyománya is, legkiemelkedőbb része a Szentség tör
vénye (Lev 17-26). A Papi-írást és a Pentateuchus ősibb hagyományait, az ún. Jahvis
ta és Elohista elbeszélést egyetlen nagy művé, Mózes ma kezünkben lévő öt könyvé
vé ugyancsak a papság körében dolgozó redaktor vagy redaktorok formálták a Kr. e.
V. században. Szintén a papság soraihoz tartozó szerző vagy iskola a szerzője a IV. és
III. században keletkezett, ún. Krónikás történeti münek (l-2 Krón, Ezdr, Neh),
amely Izrael történetének szintézise Ádámtól egészen Ezdrás és Nehemiás reform
tevékenységéig. A mü teológiai értékére Wellhausennel ellentétben Noth mutatott rá,
és értékelése napjainkban is tart. E korszakban a papság kiemelkedően a kinyilatkoz
tatás letéteményesének bizonyult.

Végső következtetés

Mint az elmondottakból kitűnik, a papi szolgálat a bibliai Izrael egész történetét
végigkísérte, s csak Kr. e. 70-ben, a templom lerombolásával. és az ostrom során a
papság pusztulásával fejeződött be. A Szentírás lapjai arról tanúskodnak, hogy a pap
ság a prófétákkal és Izrael bölcsességtanítóival együtt része annak az ószövetségi
üdvrendnek, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát az emberiségnek. Noha szelgála
tát nem keriilte el az emberi gyengeség, mégis egészében véve betöltötte ezt a felada
tát, amelyet Isten mint a kinyilatkoztatás tanújának szánt a papságnak. Ezért az Öszö
vetség papjaira is érvényes, amit Szent Pál az ószövetségi üdvrendet megjelenítő tör
vényről mond: "Mielőtt a hit megérkezett, a törvény fogott össze és őrzött meg min
ket a hitnek, amelynek kinyilatkoztatása a jövőre várt. így a törvény nevelőnk lett
Krisztusra, hogy a hit által igazuljunk meg" (Gal 3, 23-24).
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