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A PAP MINT A KERESZTI!NV REMI!NV TANÜJA

A pap lsten szavának szolgálatában tanúja a keresztény reménynek (Csel
6,4). De ez az igehirdetés nem hangzik igazán hitelesen, ha személyes visel
kedésével is, sőt elsősorban awal nem tesz állandó tanúságot a keresztény
reményről.

1. Az igehirdetés tanúsága

lsten szava, amelyet hirdetnünk kell , lényege szerint az üdvösség üzenete
(Csel 13,26); azokról a j a vak r ó I szól, amelyeket a keresztény remél,
amelyek felé hittel fordul (Zsid 11,1). Arról az üdvösségről van itt szó,
amelyet Jézus Krisztus megjelenése kínált fel nekünk lsten kegyelmi ajándé
kaként (1Pét 1,13); ez az a romolhatatlan, hervadhatatlan örökség, amely vár
ránk a mennyben (1Pét 1,4], és amelyről már most tudomást szereztünk .az
evangélium igaz tan ít ás ában" (Kol 1,5); ez az az .elj övend ö dicsőség, amely
majd megnyilvánul rajtunk" (Róm 8,18). Ez az üdvösség, amelyet Jézus Krlsz
tus által kell elérnünk (tTessz 5,9], az igazmondó Istentől megígért örök
élet (Tit 1,2; 3,7], lsten boldog színelátása (lKor 13,12; lJn 3,2). - De a
teljes üdvösség nemcsak a lelket, hanem az egész embert teszi boldoggá:
.testünk megváltását" is jelenti a dicsőséges feltámadásban (Róm 8,23-25).
- A keresztény remény, amelyre a pap mindig újból felszólít, nem csupán
a végső üdvösségre vonatkozik, hanem Istennek földi zarándokságunk idején
rajtunk végbevitt üdvözítő művére is (f Tessz 5,23) . Ennek során O mindvégig
megerősít minket (1Kor 1,8], és beteljesíti a bennünk megkezdett .jó rnüvet"
(Fil 1,6). Végül pedig mindaz az (üdvösséggel összefüggő) jó, amelyet kér
nünk szabad, megannyi tárgya reményünknek (Lk 11,9-13).

De a pap nemcsak rámutat a remény tárgyát alkotó javakra, hanem leg
alább ugyanilyen világosan kell hirdetnie a keresztény remény igazi a I a p.
j á r ó I szóló üzenetet. Vagyis beszélnie kell a kegyelem mindenható Istené
ről (Ef 1,19], .akl minden embernek, elsősorban a hivőnek üdvözítője" (1TIm
4,10], hű az ő ígéreteihez (lKor 1,9], nem enged erőnkön fölül megkísér
tenl, hanem a kísértéssel együtt a kiútat is megadja, hogy helytállhassunk
(lKor 10,13; 2Pét 2,9]. A kegyelemnek ez az Istene Krisztusban, a Közben
járóban találkozik velünk, benne ajándékoz nekünk mindent (Róm 8,32), nála,
a Jópásztornál biztonságban vagyunk (Jn 10,28-30). A mi reményünk a meg
feszített és feltámadott Krisztus, aki előttünk ment el Atyja házába, hogy ott
helyet készítsen nekünk (Jn 14,2k). és mint Irgalmas és hűséges Főpap rnln
denkor közbenjárjon értünk (Róm 8,34; Zsid 6,19k; 7,25; 9,24). A Feltámadott
maga a mi reményünk (Him 1,1). Az üdvösség egész üzenet ét , amelyet hir
detnünk kell, Pállal ebbe a mondatba foglalhatjuk össze: .Krlsztus bennetek
a megdicsőülés reménye" (Kol 1,27).
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2. Az élet tanúsága

Papnak lenni annyit jel ent. mint olyan célért dolgozni és szenvednl, amely
túl van minden földi birtokon, minden földi biztonságon. Ezért a pap sohasem
a földi rnűködés körében látja marada ndó lakását, hanem a jövendó hazát
keresi (Zsid 13,14). Meg van gyözödve arról. hogy rövid ld ő áll rendelkezé
sére , és hogy elmúlik e világnak alakja; ezért fog la lkozik a világgal, de úgy,
mintha nem élne vele (vö. 1Kor 7,29-31). A Jó Pásztor szeretetével (vö. Jn
10.11 -16) áll a világban. ame lybe küldetett (Jn 17,18), de nagy bels ő szabad
sággal is; mert ahol a kincse van, ott a szíve is (vö . Mt 6,21). Tökéletlen
ségének állandó tudatában, de Krisztus megbúvölt jeké nt járja zarándokútját
a rábízottakkal együtt; elfelejti, ami mögötte van , és nekifeszül annak, ami
elótte áll , így siet a cél felé (vö . Fil 3,12-14) .

Ez a zarándokút minden hlv ő számára, de a papnak különösk éppen is
azonosul ást jelent Krisztus halálával. a keresztség .hal álának" kihatását az
egész föld i életre. Igy remélheti azonban azt is , hogy el jut a halottaiból való
feltámadásra (Róm 6.1-14; Fil 3-12) .

Ahol igazi keresztény remény él. ott megvan a mély k e r e s z t é n y
ö r ö m is. Igya pap a kere sztény öröm tanújává is válik. Az apostoli élet
viszontagságai között - ahogyan Pál sajátmagán tapa szta lta - járja útját
lsten szolgájaként . nagy türelmet tanúsítva a megpróbáltatásban, a szük
ségben , a szorongatásokban. ha vernek, fogságba vetnek, fellázadnak . ..
tisztességesen, megértön. b é ketú r őri . jós ágosan . . . . akár dicsöség, akár
megszégyenülés, akár gyalázat, akár jóhírnév jut osztályrészül . .. mint szo
rnorúak, de mégis mindig vidámak. mint szúkölködök, mégis sokakat gazda
gítók, mint akiknek semmijük sincs, de mégis mindenük megvan" (2Kor 6.
4-10) . Tudja. hogya tanitványnak ki kell innia Krisztus .kelyh ét" (Mt 20,23).
de tudatában van Krisztus diadalának (Jn 16,33) és így a hit gyözelmes ere
jének is (1Jn 5,4) . Ezért munkájában nem a saját emberi erejére. tudására
és képességeire épít. nem keresett ékesszólásra, nem a bölcsesség lebilin
cselő szavaira (lKor 2,1.4), hanem a kegyelem Istenére. mert csak ó az, aki
a növekedést adja (vö . 1Kor 3,7). De ezért dolgozik fáradhatatlanul tovább
sikertelenségek, visszaesések, csalódások után is, minden emberi remény
ellenére, a keresztény remé ny erejében (vö . Róm 4,18), addig és úgy. ahogy
csak telik t őle, minden keserúség nélkül. Mert tudja , hogy .a szenvedésból
türelem fakad. a túrelemból kipróbált erény, a kipróbált erényból remé nység.
A remény pedig nem csal meg" (Róm 5,3-5) .

Ha mi papok nem önmagunkat akarjuk keresni , hanem becsületesen az
lsten országát. és a keresztények . örörn ének rnunkatársal" szeretnénk lenni
(vö. 2Kor 1,24), akkor napról-napra az engedelmes, szol gáló szeretet útját
kell Járnunk Krisztusért, mint ahogyan az Apostol minden kereszténytöl meg
kívánj a: . a reményben legyetek örvendezök. a nyomorúságban béketűrők. az
imádságban állhatatosak" (Róm 12.12).
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