
ben és lelkekben ébren akar tartani, Az államok felelős vezetőit bizalomra, egyetértésre,
.cselekvésre szólítja föl, hogy minden előítéletet félretéve üljenek a tárgyalóasztalokhoz és
nézeteltéréseiket kícserélve közös erővel, békében oldják meg az emberiség sorskérdéseit.
P.izalomra. a szerzödések betartására van szükség, hogy véget tudjanak vetni a fegyver
kezésnek, megsemmisítsék a fegyvereket, leszereljék a hadseregeket. betiltsák az atomkísér
Jeteket és atomfegyvereket.

A körlevélben világos fogalmakkal és kifejezésekkel találkozunk, melyek az egyház év
százados tanításában leszűrődtek és kikristályosodtak: rend, jog, kötelesség, tekintély, em
beri mójtóság, egyenlőség, törvény, igazság, igazságosság, szeretet, szolidaritás, szabadság. A
béke az Istentől megállapított rend, biztonság, kölcsönös barátság, jó viszony, gyümölcsöző

együttétés, békés kapcsolat, amely megfelel az emberi méltóságnak, A béke véleménvese
rét, a félreértések és ellentétek kiküszöbölését, elsrmítását, kölcsönös eszmecserét kóvetel
rniridnyájunkí.ol. A béke erkölcsi rend, gyökere az emberi természetben van. Nemzetközi vi
szonylatban a béke az államok közös java és rendje.

János pápa békeüzenete bibliai eredetű, azonos a szentirássaJ. A lelkek megbékélése,
egyensúlya, a dolgok normális, ésszerű, okos, zavartalan elrendezése ezen a világon. Két
ségtelenül eredeti munka, színtézisbe foglalja az egyház békéről szóló tanítását, es jog
gal igényt támaszthat arra, hogy mmdenkí megértéssel és tisztelettel fogadja, kötelezőnek

tarrsa önmaga számára. A békeenciklika fölmérhetetlenül nagy szolgrilatot tett a világnak.

e.A5KAI LÁSZLÓ

AZ ÁLTALÁNOS PAPSÁG ÉS A PAPI
SZOLGÁLAT A KERESZTÉNY ÉLETBEN

A zsinati tanítás kiemeli, hogy a keresztség reven mindenki részesedile
Krisztus papságában. Ezt a papságot általános papságnak (sacerdotium commune)
mondja. Ettől nemcsak fokozatilag, hanem lényegileg is különbözík a papszente
lés szentsége által nyert papság, amelynek a neve a zsinati okmányokban szol
gáló papság vagy papi szolgálat (sacerdotium ministeriale), A zsinat elsősorban

nem doktrinális kifejtést adott, hanem ebből az alapból kiindulva megrajzolta
a keresztény élet dinamikáját, a keresztény ember egzisztenciaját.

A szolgáló papság mellett az általános ..papság hangsúlyozása újszerűen hatott
a mai katolikus tanításban. Egyben feladattá vált mindkét papság tartalmának
kifejtése és öntudatositása a keresztény életben.

Az általános papság tanítása nem idegen a keresztény hagyománytól. Szól
róla a szentírás az első Péter-levélben (1 Pét 2, 5-9) és a Jelenések könyvében
(Jel 1,6; 5,10; 20,6). Az első századok iratai gyakran nevezik a keresztény népet
papi népnek, éspedig erőteljes kifejezésekkel. Szent Ambrus írja: "az egyház min
den gyermeke pap"; Szent Ágoston: "... rnindnyájan papok, mert mindnyájan
az egyetlen Papnak tagjai"; Nagy Szent Leó: "Isten egész népe, a maga teljes
ségében pap". (1) Szerit Tamás a keresztséggel kapcsolatban kiemeli, hogya meg
kereszteltek lelki papokká (sacerdotes spirituales) lettek, mert Krisztus papságá
ban részesedtek. (2)

A tridenti zsinat óta háttérbe szorult ez a kifejooés a katolikus tanításban.
A reformátorok ugyanis az általános papságra hivatkozva tagadták a papszente
lés szentségét más szentségekkel együtt. Érthető, hogyellenhatásként a papszen
telés szentségi mivoltának a megvédese került a figyelem középpontjába. A
papság meghatározásában az a sajátos lelki hatalom nyert hangsúlyt, amely a
szentségek kiszolgáltatására, elsősorban az eucharisztikus áldozat bemutatására
képesít. A felszentelt pap Krisztushoz, a Főpaphoz hasonul, ezért számára a Fő

pap Jézus Krisztus a követendő eszmény. Ezt a papi vonást emelte ki főként az
ún. francia iskola, amelynek Európában igen nagy szerepe volt a papság lelki
megújulásában és a papság lelki életének alakításában. (3)

Ez a hallgatás az általános papságról azonban, nem jelentette a keresztény
hagyomány megtagadását. hanem csupán eltolódást eredményezett a figyelmi kon

-centrációban és a teológiai reflexióban. Hisz a keresztény élet tartalma kifejez-
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hető az altalános papságra való hivatkozás nélkül is. Éppen Szent Pál levelei
JO példák arra, hogy a keresztény életet, a keresztény egzisztenciát autentikusan
ki lehet fejezni az általános papságra való hivatkozás nélkül is.

Kétségtelen tény azonban, hogya szentírásban és a hagyományban szerepel
az általános papság. Ezért az újabb időkben már megindult a törekvés, hogy en
nek a kifejezésnek részletes tartalmat adjanak. Mivel a papság meghatározásá
ban a hangsúly a szentségek létesítésére, elsősorban az eucharisztikus áldozat be
mutatására irányult, az általános papság tartaimát is ezen a vonalon keresték.
ngy értelmeztek, hogya szentmisében, a liturgiában aktív szerepe van minden
megkeresztelt embernek, sőt szentséget is kiszolgáltathat (keresztség, házasság).
(4) A zsinatot megelőző időben már találkozhattunk mélyebb tartalmú értelme
zéssel is a lelki élet területén. (5) Igazi, teljes tartalmára elsőnek Yves Congar
hívta fel a figyelmet. (6)

ÚTKERESÉS. A zsinat utáni teológiai reflexió igen nagy erőfeszítést tett,
hogy az általános papság tartaimát és egzisztenciális jelentését kifejtse. Ez az esz
mélődés az újonnan elindult teológiai irányzatok vonalán történt. Valamennyi
sok komoly megállapítást tartalmaz, de megsem találta meg mindegyik az álta
lános papság sajátos mondanivalóját.

Az egyik ilyen irányzat az egyház küldetéséből magyarázza meg az általános
papságot. Az egész egyház részesedett Krisztus papi, tanítói és vezetői külde
tésében. Mivel a papi küldetés a tanítói küldetéstől nem választható el, az ál
talános papság tartalma a tanítói, tanúságtevői feladatban mutatkozik meg. Ilyen
értelmezésben felesleges viszont az általános papságról beszélni, mert nem marad
sajátos jelentése, ha a papi feladatokat azonosít juk a prófétai, tanítói küldetéssel.
- Ennek az értelmezési módnak még más következményei is vannak. Ha min
denkí részesedik Krisztus küldetésében, akkor mások is végezhetik azt a [ela
datot, amelyet eddig a felszentelt pap végzett. A felszentelt papnak legfeljebb
bizonyos liturgikus ténykedés marad meg. Sőt még az a kérdés is felvetődik 
csak funkcionálisan tekintve a küldetés teljesítését -, hogy nem ruházható-e
át az eucharisztikus közösség vezetése (az eucharisztia létesítése) nem felszentelt
egyénre is? (7) Ebben a beállítottságban viszont a szolgáló papság egzisztenciája
l;álik bizonytalanná: különösebb felkészültséget sem kíván meg, de nem is elégíti
ki a pap emberi, személyi igényeit.

Befolyásolta az általános papságról szóló tanítás kifejtését a mai teológiai ref
lexióban tért hódító közösségi és szekularizálódó irányzat is: a papság tartaimát
és szerepét a közösség természetéből kell levezetni és ennek szekuláris jelentést
kell adni. Ebben a szemléletmódban a keresztény embernek éppúgy, mint a nem
kereszténynek, az a rendeltetése, hogy evilági feladatát evilági törvények szerint
teljesítse. A hivő keresztény papi jellege abban mutatkozik meg, hogy a szeku
láris élet feladatának a vállalásában engedelmeskedik Istennek, továbbá, hogy
Isten népének a közösségéből jön. (8) - Ilyen értelmezésben az általános papság
tartalma egészen elszegényedik és gyakorlatilag nincs is különösebb mondanivalója.

Az általános papságról csak akkor érdemes beszélnünk, ha annak van önálló
mondanivalója. Még abban az esetben is, ha ez a tartalom teljesen nem választ
ható el a tanítói, tanúságtevői kü1detéstől.

lGUSZTUS PAPSAGA. Amikor az általános papság sajátos tartaimát keres
sük, zavar bennünket az a körülmény is, hogy előre meghatározott jelentést adunk
a pap szónak, amely jelentés a különböző vallások felfogásával rokon. Helyesen
akkor járunk el, ha Krisztus személyéből, az ő papságából indulunk ki. Belőle

vezethető le az általános papság jellegzetessége.
Krisztus önmagát sohasem mondja papnak a szentírásban. Krisztus, a Főpap

és Aldozat, a Zsidókhoz írt levél kifejezett témája. Sokszor beszél viszont Krisz
tus önmaga áldozatáról ; azért jött, hogy ezt az áldozatot teljesítse. Csak áldo
zatával kapcsolatban mondható Krisztus papnak, a korabeli terminológia értel
mében. A részletezés mellőzésével Krisztus papságának és áldozatának a követ
kező jellegzetességei emelhetők ki:

Az áldozat bemutatója ő maga; papsága abban mutatkozik meg, hogy áldoza
tot mutat be. - Az áldozat nem valamilyen tárgynak vagy személyétől függet
len dolognak a felajánlása, hanem önmagának; Isten előtt kedves áldozat nem a
tárgyak felajánlása, hanem a szívnek, a személynek az önátadása (Zsolt 50,19;
Zsid 10,5-7). Az áldozat tartalma (formája) az Atya akaratának a teljesítése. Az
Atya iránti engedelmessége vezeti egészen a keresztáldozatig. Engedelmessége teljes
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mólységében a halálban mutatkozott meg; ezért '1iálála volt az igazi áldozata. De az
Atya akaratának teljesítése, vagyis az áldozat szelleme földi életének egész eg
zísztenciáját áthatotta. Az áldozat eredménye nem az emberi természet lerontása,
mcgsemmísítése, hanem az Atyával való teljes egyesülés volt; ennek révén nyeri
el emberi természete a tel.iességet, vagyis a feltámadást. Ez a jellegű áldozat Is
ten legtökéletesebb tiszteletét, imádását nyújtja. Krisztus áldozata az egész embe
riség nevében, az egész emberiségért történt; ezért egyben engesztelő, közbenjáró,
kőzvetrtő értéke volt. Végül áldozata elszakad az ószövetségi áldozatok stílusától,
avok szerit helyétől; az ószövetségi templomon kívül, a profán élet kellős közepén
történt.

AZ ALTALANOS PAPSAG. A keresztség révén Krisztus életében része
sedik a megkeresztelt ember. És mert Krisztus életének legalapvetőbb vonása volt
önmaga felajánlása az Atyának, azért a megkeresztelt embernek is legalapvetőbb

kötelessége, hogy önmagát Krisztusban és Krisztus médján feláldozza az Atyának.
Erre utal Szent Péter levele, amikor az általános papság célját így jelöli meg:
,,,... hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be"
(l Pét 2,5). Szerit Pál tanítását erről tömören a római levél állítja elénk: "Ad
játok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen ésszerű hódolato
tok" (Róm 12,1). (9)

Az áldozat szónak a mindennapi szóhasználatban kellemetlen mellékíze van.
Kapcsolódik hozzá valami szomorúság, a világtól, az élettől való elfordulás, vala
mi depresszív hangulat, amely végső fokon belső ürességet eredményez. Az áldo
zat ilyenféle képzettársításait befolyásolta talán a régi áldozatok jellege is, ame
lyeknél az elpusztítás, a megsemmisítés, ezzel együtt a dolgoktól való elszakadás
lényeges elem volt. De kapcsolódott hozzá még más vonás is. Abban mutatta meg
az ember az istenség iránti tiszteletét; hogy az életnek, a világnak egy területé
ről lemondott és azt átadta az istenségnek. A világ, az élet két részre vált szér. az
istenségnek atadott vagy a tőle lefoglalt "szent" (sacrum) és az ember rendelke
zésére fennmaradó "profán" (szekuláris) részre. A nagyobb buzgóságot az jelezte,
hogy az ember egyre többet engedjen át a profánból az istenség szent területébe.

A kereszténység alapbeállítottsága szemben áll ezzel a túlzottan antropomorf
felfogással. Az egész látható világ mind Istené, és Isten az egészet átadta az em
bernek (Gen 1,2B). Ilyen értelemben a kereszténység szekularízálódő folyamatot in
dított el a helytelenül felállított "szent" és "profán" feloldásában. A szekularizá
ció ma viszont néha már azzal a túlzott igénnyel jelenik meg, hogy mindennek
kizárólag evilági (szekuláris) jelentést adjon és így Isten teljesen feleslegessé vál
[r.n ; Isten szerepe legfeljebb annyi, hogy "szentesíti" az evilági életet és az eVl
l;Sgi törvényeket.

A kereszténység és evilág kapcsolatát más szernlélet szerint kell megvilágí
tanunk. A lényeget így fogalmazhat juk meg: a keresztség minőségi többletet ered
ményez, egyrészt mert részesít Krisztus új életében, másrészt mert az ennek meg
telelő élctstílusra és élet-értékelésre kötelez. Szándékosan szerepel itt a mínőségí

többlet kifejezés él "természetfeletti" helyett. Mai gondolkodásmódunkban talán ez
fejezi ki legszemléletesebben a keresztény élet tartalmát. A minöségi többlet azt
jelenti, hogy a részek megtartják ugyan sajátos természetüket, törvényeiket, mégis
mindegyik egy nagy egésznek a funkciója alá van rendelve; ezzel a részek más
irányulást, más rendeltetést, más értelmet nyernek. Az egészben valami új jelenik
meg, amelynek természetét nem a részek természetén kívül vagy mellett lehet
megérteni, hanem a részeken belül, de mégsem azonos a részek összegével; nem
a részekből lehet az egészet megérteni, hanem az egészből a részeket.

Közvetlen világi adottságaink révén életünknek, cselekedeteinknek csak olyan
tartalmat, értelmet, célt adhatunk, amely az evilági kereteken belül van és ame
lyet lezár a halál. Emberi természetünk minden idegszálával a földi élet felé for
dulunk, itt találjuk meg a végső célt, vagy a szeritírás kifejezésével, itt keresünk
"maradandó lakóhelyet". Ezzel szemben Kriszius misztériumában minőségileg új
tartalom jelenik meg, amely meghaladja a materiális világ kereteit és értékeit.
Hozzátartozik ugyan a legprofánabb élet, az evilági feladatok, a pihenés és munka,
az öröm és szenvedés, végül a halál is. De mindezeknek minőségilegú.i [elentése t'an
Krisztus halálában és feltámadásában. A keresztény embernek ezt az új tartalmat
kell belevinnic egész életébe.

MiL jelent tehát az az áldozat, amelyet a keresztségi élet megkiván? A ke
resztény ember egész élete, amennyiben Krisztus tanítása és életpéldája szerint
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alakul: keresi és teljesíti Isten akaratát. Sokszor kitér arra a szentírás, hogy ilyen
jellegű áldozat a hit, a szegények támogatása, az özvegyek és árvák segítése, a
bűn elkerülése, a jó cselekedetek, a szeretetben való gyarapodás, az imádság stb.
Mindezekben a közös vonás az, hogy az élet egész területe Krisztus életének a
fényébe kerül. Van benne lemondás, elszakadás, sokszor nagyon is kemény, ami
kor az ösztönös földi értékeléstől kell megválnunk, hogy Isten szerint éljünk. A
keresztény ember nem azt keresi, hogy mi jó a közvéleményben. az egyéni érvé
nyesülésben az ösztönös erők szempontjából. hanem hogy mi a jó, a helyes Isten
szemében. Ez a lelkület az élet egész területét áthatja, még a legprofánabbat is,
és erre figyel az evilági feladatak teljesítésében is. Hozzátarlozik a kötelesség
teljesítés fáradsága, a szenvedésnek, a küzdelemnek, a halálnak az elfogadása is,
de nem úgy, hogy megadja magát az ember a sors kikerülhetetlen végzésének,
hanem hogy elfogadja ezek értékességét is, amelyet Krisztus halálának és feltá
madásának a fénye tár elénk. Az áldozat lényege ebben a folytonos Lstenliez-jor
dulásba.n (metanoia) van, amely a csak evilági életértelmezéstől elfordul és vál
lalja a belső küzdelem sokszor nehéz erőfeszítését és éberséget.

Szent Pál ezt a "minőségi többletet", az áldozatos lelkület lényeget így fogal
mazta meg: "Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem alakuljatok át gondol
kodástok megújulásával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi
kedves neki és mi a tökéletes" (Róm 12,2).

ALDOZAT, IMADSAG, EUCHARISZTIA. Ehhez az áldozathoz természetesen
hozzátartozik az imádság is. Krisztus példát adott erre, a szentírás is szól az imád
ság áldozatáról (Zsolt 49,14-23; Zsid 13,15). A keresztény ember tettei mellett sza
vaival is kifejezi Isten iránti szeretetét és tiszteletét.

De még inkább hozzátartozik ehhez az áldozathoz az eucharisztikus áldozaton
való részvétel. A szentrnise Krisztus áldozatának a megjelenitése. Krisztus áldoza
tának a megjelenitése folytonosan felhív bennünket arra, hogy Krisztussal együtt
a jelenlévűk is önmagukat felajánlják. A liturgikus szövegek is folyton utalnak
arra, hogy Krisztussal együtt a jelenlévők is élő áldozattá legyenek. Ma különös
hangsúlyt nyer a szentmisébe való aktív bekapcsolódás. Az aktív bekapcsolódás
nak lényeges eleméhez tartozik az a folytonosan megújuló lelkület, amely a Krisz
tus életmódja szerínti elkötelezettséget erősíti és váltja valóra.

A keresztény ember keresztsége révén hivatva van arra, hogy Istennek folyto
nosan megadja a neki járó és tetsző tiszteletet. Ez nem a személytől független
tárgy felajánlása, hanem a személy önátadása szabadságból, amennyiben egész
életét Isten akarata szerint értelmezi; mindenben azt keresi, ami kedves Isten
előtt, és kész minden erőfeszítést meghozni azért, hogy a csak evilági vonzásokkal
szemben is a keresztségi elkötelezettség érvényesüljön életében. Ha van is benne
lemondás, ez nem önmaga elszegényedése, hanem a személy kiteljesedése abban
aminőségi többletben, amelyet Krisztus hozott számunkra. (10) "_

Az egyházról szóló zsinati dekrétum így fogalmazza meg az általános papsá
got: "A hívek minden munkája, imádsága, apostoli kezdeményezése, hitvestársi
és családi életük, mindennapi munkájuk és testük-lelkük píhentetése, ha a Lé
lekben végzik, de az élet nehézségei is, ha türelmesen viselik, Jézus Krisztus ál
tal Istennek kedves áldozattá válnak. Ezeket a szentrnisében az Úr testének a fel
ajánlásával együtt áhitatosan felajánlják az Atyának. Igy a világiak is - tevékeny
imádkozókként - Istennek szentelik a világot." (11)

Az általános papságnak, a keresztény ember áldozatának van közösségi jellege
is. A teológiai reflexiónak mindíg nehéz pontja volt, hogy az egy Áldozat, az egy
Közbenjáró, az egy Közvetítő mellett jut-e másnak is valamilyen aktív szerep.
A keresztség révén az ember nemcsak passzív befogadója Krisztus életének, ha
nem egyben Krisztus egyházának élő, aktiv tagja is. Ezért öntelajánlása Krisztus
tól függően egyúttal közbenjáró értékkel is rendelkezik. Az általános papságnak
tehát megvan az a jelentése is, hogy egyben közbenjár az egész emberiségért.

Végül még egy megjegyzés kívánkozik ide. A papsággal és az áldozattal kap
csolatban felmerül a "szent" és a "profán" szétválasztásának kérdése. Ma ezt a
kettősséget sokan azzal akarják megszüntetní, hogy mindent a "profán" területé
hez tartozónak mondanak. A keresztény életstílus és gondolkodásmód - éppen az
általános papság kihangsúlyozásával - ellene mond ennek a felfogásnak. A ke
reszténység nem a "szent" és a "profán" kettősségében jelenik meg, hanem a
mínőségl többletben, amely által a világ is, a személy is Istennek lesz szentelve.
Az igazi keresztény élet feladata, de egyben eredménye is nem a szekularizálódás,
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hanem a konszekráciÓ. Ez pedig az ember által történik, aki szabadságából önma-
gát Istennek szenteli, mindenben keresve azt, ami Isten előtt kedves. (12)

A PAPI SZOLGALAT. Az általános papságtól nemcsak fokozatban, de lé
nyegileg is különbözík a papszentelés által nyert papság. Ez a különbség már ab-
ban is megmutatkozik, hogy a szentírás az eg'yházi közösség vezetőit sohasem
nevezi papnak. Az első idők iratai is csak a keresztény népet hívták papnak. A
közösség vezetőire csak a II. század végétől kezdik alkalmazni a pap szót. (13) Az
egyház hivatalos terminológiája is megőrizte a szolgálatot kifejező szavakat: epis
copus, presbyter, diaconus.

Ebből a szóhasználatból persze nem lehet arra következtetni, hogy a szeritírás
hallgat a papszentelés szentségéről. Szól a szentírás arról, hogy az egyháznak
Krisztustól rendelt vezetői vannak. A megkereszteltek Krisztusban élő közösséget
alkotnak, amelynek feje Krisztus, éltetője a Szeritlélek. A közösség él, fejlődik..

amíg el nem éri teljességét. Eletét a Főtől nyeri, mégis közvetlen építője és veze
tője nem Krisztus, hanem a tőle rendelt emberek. Elsősorban az apostolok, akik
re mint szegletkőre épül az egyház. Az apostolok szerepe folytatódik azokban.
akiknek átadják a vezetés szolgálatát. Az átadás kéztettéteűel történt. A kézfelté
tel nem egyszerű szimbólum vagy áldásforma volt, különbözött egyéb jellegű

kézfeltételtől: sajátos jeLlegű karizmát kö;:öl. (Szent Pál a karizma szót használja
1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6; a későbbi teológia ezt szentségi kegyelemnek nevezte.) A
kézfeltétellel nyert karizmát újra és újra tovább kellett adni az egyházban meg
telelő személyeknek. Teljes világossággal mutatkozik meg mindez a Timóteushoz
és Tituszhoz írt levelekben. (14)

A kézfeltétellel tovább adott szolgálat ugyanarra a célra irányul, mint ami az
apostolok küldetése volt. Az apostoli küldetést Szent Pál tömören így fogalmazta.
meg: "Úgy tekintsenek bennünket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten
misztériumainak a megbízottjait" (1 Kor 4,1). Más szóval : az apostoli küldetés,
Krisztus misztériumának a realizálása az egyházban. Magában foglalja a "lelki ha
talmat", vagyis a szentségek kíszolgáltatásának, elsősorban az eucharisztia létesí
tésének a képességet. Ez a szolgálat, főleg az eucharisztia létesítése, kezdettől fog
va azok feladata volt, akik a kézfeltétel karizmújában részesültek. Congarr-a utal
va, (15) egyöntetű a hagyomány abban, hogy az eucharisztia bemutatása mindig
az episcopus vagy a presbyter feladata volt, és még azellen is tiltakoztak, ha dia
conus akarta végezni.

A papi szolgálat azonban nem merül ki csak a szentségek kiszolgáltatásában.
Mint az apostoloknak, ugyanúgy Timóteusnak és Titusznak is a kézfeltétellel nyert
karizma révén elsőrendű kötelességei közé tartozott az igehirdetés, a hit tisztaságá
nak megőrzése, a közösségben a szerétet-egység megteremtése. az egyeseknek ég;
az egész közösségnek Krisztushoz vezetése. Az említett levelek tanúsága szerint
tehát Krisztus misztéríumának a teljes realizálásához az igehirdetés és az egyház]
közösség vezetése is hozzá tartozik.

A kézfeltétellel nyert szolgálat meghatározza a szolgálatot váLlalónak egyéni
egzisztenciáját. Következik ez a nyert karizma és az egyházi közösség természeté
ből. A szentírás erről a karizmáról azt mondja, hogy megmaradó jellegű, vagyis ott
él a lélek mélyén a kézfeltételtől kezdődően ("amely benned van": 1 Tim 4,14; 2
Tim 1,6). Ezért alapkövetelmény a szolgálatban való hűség, még a nehéz, siker
telennek látszó körűlmények közt is (1 Kor 4,2; 2 Tim 2,11). Amint a keresztség
sem időleges, ideiglenes elkötelezettség, ugyanúgy a papszentelés is egész életre'
szóló elkötelezettséget jelent. Nem automatikusan működik, hanem együttműkö

dést, egyéni munkát, erőfeszítést, ügyességet kíván meg (2 Tim 1,6). Alapgonddá
teszi az egyház építését, a hit terjesztését, ezért nemcsak átmeneti foglalkozás;
nem zár ki más foglalkozást, de a fő gond az egyház szolgálata marad (ApCsel
6,4). Nem méltóságot ad, hanem szelgálatot kíván meg; ezért nem anyagi haszon
lesésből, hanem szívből fakadó odaadással kell teljesíteni, nem mások felett ural
kodva, hanem példamutatóan vezetve (1 Pét 5 2k). Eredménye, sikere, így jutalma
is nem a jelenben mutatkozik meg, hanem a végső időben, ezért eszkatologikus
jellegű (1 Pét 5,4).

A papi szolgálat koronként más-más konkrét formában jelent meg. Manap
ság figyelemmel kísérhetjük a szolgálat külső formájának az alakulását, keresve'
a papi szolgálat helyét a mai világban. Ez az útkeresés a papi szolgálattal kap
csolatban is felveti a szekuláris értelmezés lehetőségét: a papság olyan foglalko
zás, mint minden más foglalkozás, lehet időleges jellegű és mellékfoglalkozásként
gyakorolható; profán közösségak mlntájára való vezetés csupán, mint például egy
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-egyesűletnek vagy klubnak a vezetése, ahol csak a funkcionális szerep a lényeges.
Ezzel a felfogással szemben a szentírás mást állít elénk: a papi szolgálat lefoglalja
és meghatározza az ember egész c:gzisztenciáját. és teljes elkötelezettséget kíván
meg. (16)

KÉTFÉLE PAPSAG? A zsinati tanítás elénk állítja, hogy a Krisztus papsá
gában való részesedés kétféle jellegű. Részesedik benne minden megkeresztelt,
amennyiben hivatást nyer arra, hogy Istent megdicsőítse egész életével, de halálú
val is. Egyesek pedig részesednek benne a kézfeltétel által nyert karizmával,
amely arra rendeli oket, hogy építsék Krisztus közössógét, realizálják benne Krisz
tus misztériumát, Mindkettő Krísztustól ered; a forrás közös, ennyiben analóg
értelmű. TartaImát és funkcióját tekintve viszont lényegesen különböznek egy
mástól; ennyiben II pap szó jelentése egészen különértelmű ("kétél·telmű").

A közös szó használata könnyen lehet zavaró. Ezért fel lehet tenni a kérdést,
alkalmas-e a közös szó a kétféle tartalom jelölésére? A tudományok fejlődésében

manapság mindenfelé azt látjuk, hogy az eltérő tartalmakat eltérő szavakkal tö
rekednek jelölni. A zsinat mindenesetre felelevenítette és gyakorlatba hozta az
általános papság szóhasználatát. Ezzel arra hívta fel a figyelmet, hogy Krisztus
papságában nemcsak a felszentelt pap részesedik, hanem a keresztség révén min
rlenki, és így kell Krísztus módján élnie mindenkinek.

Az általános papság mellett van az egyházban sajátos papi szolgálat, de ez
nem elkülönülést, csoportosulást, kasztot jelent. Mindkettőnck megvan a maga sa
ját szerepe : építeni az egyházat; és az egyház életén belül kölcsönösen irányí
tani és meghatározni a keresztény életet, a keresztény egzisztenciát.

Jegyzetek: (1.) In Lucam expos, V. 33; De civitate Dei XX. 10: Serm III. 1. Idézve: P
Th Camelot: Un seul pretre, tous pretres. Jn: La vie spirituelle 5:J9 (1967), 636. - (2.) S. '1'11.
III. 73, 2.3; - (3.) Vö. P. Pourrat: La sacerdoce. Doctt'ine de l'École francalse. paris (1931.)
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VARGA IMRE

PROTESTÁNS LELI(ÉSZEI( GÁLYARABSÁGA
A Wesselényi-féle összeesküvés egyházpolitikai következményei

1671. április 30-án hóhér bárdja alatt halt meg Nádasdy Ferenc Bécsben,
Zrínyi Péter és Fraugepán Ferenc Bécsújhelyen, Bónis Ferenc pedig Pozsonyban.
Wesselényi-f'éle összeesküvés néven szekták emlegetni mozgalmukat, mert Wesse
lényi Ferenc nádor vezetésével indult meg a nemzet ellenállási jogára hivatkozva.
A nádor még az összeesküvés leleplezése előtt meghalt.

Egész Európában akkoriban lépett a rendiség helyébe a korlátlan fejedelmi
abszolutizmus. A bécsi kormányzat a magyárok "rebellióját" használta fel. hogy
az erőszakos átalakítás ódiumát a nemzetre hárítsa. Hocher birodalmi kancellár
egy memorandumában Lipót császárt új Herkulesnek nevezi, akinek minduntalan
olyan szörnyekkel kell harcolnia, amelyeket a magyar nép vadsága és arcátlan
sága költ fel eUene. A magyar természet gonoszsága nem javítható, csak meg-
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