
Takúes .l ó z s c f

KRISZTUS EGYHÁZÁNAK HiVEI
Egy félév alatt a Vigilia kétszer is Ioglalkazott a világiak

nagykorúságával. A kérdés ezek szeriut sokakat érdekel, érdemes
('S hasznos vele foglalkozni, talán szükség'es i'". :mz a cikk nem a
gy,akorlat, nem a megvalósitás szempontjából szól hozzá, hanem
valóságos alapjait akarja feltárnL

A világiak nagykorúságának ez a mostani nyomatékos em
legetése némelyekben lazt a sejtést támaszthatja, mintha lettek
volna vagy lehetnének korok, amelyekben II hívek kiskorúaknak
számítanak vagy tényleg azok is volnának; vágy mintha csak
most vetődhetnék fel ez a kérdés, amikor a hívek a technika (ib
a kultuna és a közösség.i élet sok iskoláját megjárva végre eléggé
érettek ahhoz, hogy az Egyházban is Iegyenek valakik; vagy
rnintha csak most következett volna el valahára annak az ideje,
hogy a vallásosságban is felszabaduljanak és függetlenitsék ma
gukat a papságnak mindenre kiterjedő gy ámkodásától. (Arra
persze senki sem gondol, hogy papság nélkül élje és gyakoroija
vallását.)

Az ilyen felfogások helytelenek lennének. K:l'isztus Iándzsával
megnyitott oldalából tökéletes Egyház született, mint ahogy Éva
sem fejletlen gyermeklányként szárrnazo tt Ábrahamból. Ezért az
Egyház nem is fejlődhetik abban az értelemben, hogy Iényegó
ben lenne tökéletesebb, természetében gazdagabb és hogy követ
kezesképen többet tudna nyujtani az emberiségnek sajátos kincsei
ből; de abban az értelemben sem, hogy belső szervezete változás
nak lehetne alávetve és így életében addig nem szerepelt vagy'
elhanyagolt erők juthatnának szóhoz. Legfeljebb arról lehet
szó, hogy az Eg;yház a századok folyamán az egyes korok életét
élve, élete külső megnyilvánulásaiban 'az egyes karokkal rokon
vonásokat vett fel, amelyek olyan erősek is lehettek, hogy a
felületes szemlélő előtt még az Egyház belső természetét is eltakar
hatták vagy helytelen megvilágításban tüntethették fel. Az ilyes
mi persze mindig szeplő és ránc volt az Egyháznak, Krisstus
jegyesének arcán (Ef 5, 27), ami miatt aztán magának az Egyh{' .
úak kellett előbb-utóbb megszenvednie és így teljessé tennie, ami
még híja. Krisztus szenvedéseinek, az Ö teste, az Egyház jta
vára. (Kol 1, 24.) Csak ilyen értelemben mondhatni, hogy lehet
tek, talán núndig voltak és vannak, még egyháziak is, akik kis..
korúaknak, Krisztus titokzatos teste másodrendű tagjainak tekin
tik a híveket és mint ilyeneket nem akarják ahhoz a szerephez
juttatni, amelyre maga az Isten hívta meg őket. A teljes igaz
3ág kedvéért azonban azt is meg kell moudanunk, húgy nem csak
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-az egyháziak részén lehet hiba: talán még gyakrabban meg
történik, hogy a hívek vallásos életük lanvhasárra és tökéletlen
sége miatt nem is sejtik, mi ,a hivatásuk az Egyhá.zuan, viszolyog
va hallgatják, ha erre a hivatásra figyelmeztetik öket, attól pe
dig végkép visszahúzódnak. hogy vállalják is hivatásuk kötelessé
geit.

A hívő és szerepe

A ,;világi" elnevezés különben nem szerenesós. Nern is it_ll
van nyelv a magyaron kívül, amely az Egybúznak nem pa;Ji
renden lévő tagjait így nevczné. 11á,,1'elé a .Jaiku s'' elnevezés
járja valamilyen, az illető nyelv szellemének megfelelő átalaku
lásban. Előttünk magyarok előtt sem ismeretlen ez a szó, valódi
értelmében azonban eléggé kiment a nvelvhusználatból, részint
idegenszerűsége, részint s mé:~' inkább amiatt, mert a "tudatlan",
a "járatlan" mellékielentést vette fel a hozzáórtő, ;1 hcuvn tott sze
mélytől való megkülönböztetéskéut. Pedig a luikn s sz« eredete
mást mond. A görög .Laos" II Hetvenes f'ord ítúsban és részben
az újszövetségi szentíratokbau is az egész IIIpet jelenti a pap
sággal szembeállítva; az Ujszövetséghen pedig általánosabban a
hívek összességét. (tehát a papságot is beleértve) a meg' neru
tért zsidósággal és pogányokkal szemben, Ilyen értelemben hasz
nálja Szent .Iusztin (Dialog-us cum 'I'rvphone, c. 12:1.) , Csak a
későbbi egyházi latinságban jelenti II .Jaicus" a híveket, megkü
lönböztetve őket II papi vendeu lévőktől (kléros). A lao s szó ere
deti használatában tehát a keresztényeknek az a tudata, sút őn

tudata nyilvánul meg, amellyel tertia flensnek tudták magukat
és így különültek el mind II megmaradt zsidósáutól. mind perli;;
a meg nem tért pogányoktól, mint Isten ú;j ér; végleges teremt
ményei, az új emberek (2 K fl, 17; G 6, 15; E ,1, 24), Laikusnak
lenni tehát eredetileg és tulajdonképen annyit jelr-ut, m iut '17,

Ujszövetség' választott népéhez tartozni. Később aztán jelentette
a pásztoroktól. a papi renden lévőktől való megkülöl1höztet(~st is.

Mivel a "világi" elnevezés nem méltó az igazi keresztényhez, a
.Jaikusnak" pedig a magyarban bizonyos mellékíze van, azért
akármelyiket használjuk, úgy értjük, ahogy az értelmét az előb

- biekben jeleztük. Vagy talán még alkalmasabb lesz "U hivek"
elnevezés, a legtöbb esetben ideértve a papságot is; hiszen ép
pen az a célunk, hogy némileg döntögossük azokat a választó
falakat, amelyeket nem Isten, hanem a szerencsétlen történelmi
alakulás emelt azok közé, akik ha nem is egyformák, mégis
csak egyek Krisztusban.

Egyébként kinyilatkoztatott tény, az Egyház is ünnepélye
sen tanítja, hogy Krisztus Egyházában igeni" van különbség II

papi renden lévők és a hívek közőtt (status clerlcalis és status
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La ical.is.) A status elericalis tagja lesz az ember az Eg)'háztól
megszabott előírások megtartása mellett, a status laicalisé pedig
- amelyet status communisnak is neveznek -- a keresztség felni
tele által. (V. Ö. Tridentinum: sessio XXIlI. c. 4. és can. 4.,. í.,
aztán CIC. c. 948.) Ez a különbségtétel tehát az Eg)'ház életében
sohasem mosódhatik el, s annál kevé.sbbé, mível mindig vannak
az Egyházban teendők/amelyeknek végzésére csak a klérus tag
jai, helyesebben csak 'a püspökök és papok képesek és jogosak.

Itt merül fel a kérdés: ezek szer-int a hivek szerepe az Egyház
ban tisztán csak passzívj Csak annyi a joguk, hogy a papok
uanításából az Isten igéjét megismerjék, a papoktól a szentsege
ket kérjék és elfogadják, a papok míséjét "meghallgassák", a
papság irányítását mint engedelmes nyáj hűségesen kövessék anél
kül, hogy valami beleszólásuk lehetne' az Egyház tevékenysége
be s abban aktív közreműködést fejthetnének ki 1

Az Egyház isteni intézmény. Ezért a felvetett kérdés nem
is dönthető el sem emberi okoskodás, sem pedig a hason
lóknak vélt emberi intézményekkel való összehasonlítás útján.
Iden elgondolását, Isten tervét kell keresnünk.

Az, Egyház mint közössé.q. Krisztus teste, Isten háza.

Az Egyház Krlsztus rendelése szerint társaság, közösség. 1.8
ten országa: ez ugyan egészen a világ végezetéig mindig eljöven
dő, de azért már jelenvaló is. 'I'eljességét csak az idök teljességé
nek az eljövetelével éri el, ahhoz azonban létéuek minden pillana
fában mindig 'közelebb és közelebb jut.

Mármost ha Krisztus Egyházát országnak, közösségnek ne
vezte, aligha azért tette, mintha az Egyház és egyéb emberi
közössézek közott semmi hasonlóság .sem lenne. Igy már eleve
nem gondolható, hogy Isten országa a papság kizárólagos egyed
uralma lenne minden téren, úgy, hogy a hívek egyáltalán nem jut
hatnának szóhoz. Elgondolhatatlan ugyanis, hogy ahol mindennek
.eggyé kell lennie Krisztusban, ott a napság és a hívek kiegveulí
tődést, együttműködést nem találó különbözőségének kellene
uralko~ ia. Helyesebb az a felfogá", hogy mindenkí a maga
rendjét a, mindenben az Istentől kapott ajándék szerint köteles
ennek az országnak az ügyeit szivén viselni és előbbre vinni. Az
ajándékok persze különbözök, nem miudenki pap, de mindenki
polgára Isten országának.

Közismert Szent Pálnak az a tanítása, hogy az Egyhaz test,
Krisztusnak a titokzatos teste: aki Krisztusé, az vele eggy-é válik,
vele egy életet él. Minden egyes Krisztusban megkeresztelt ember
úgy viszonylik az egész Egyházhoz, mint a test tagjai az egész
.testhez; minden egyes keresztény, akár pap, akár nem pap, úg}'

~l



viszonylik a másik keresztényhez, mint ugyanannak az egy te ..;t
nek az egyik tagja a másikhoz. Nehezell lehetne azonban olyan
testet elgondolni, amelyben akadnak tagok, és hozzá még a tul
nyomó többség, amelyek passzivitásra vannak kárhoztatva, ame
lyek csak kapnak és elfogadnak a test többi tagjától, de ök ma
guk semmit sem nyujtanak és az egész testnek az életében senuni
szerepük sincs. Hiszen az élő testben éppen az a csodálatos, hü1D'
jóllehet minden egyes tagnak megvan a maga szerepe és teve
kenysége, ez nem egyedül vneki szükséges, hanem az egészuek
és minden egyes más tagnak is. Vannak persze áz Eg~'házban a
papságot kizárólagosan megillető tevékenységek, amelyek nélkül
az Egyház élete magának Urunknak a rendelkezése szeriut ie
hetet1en;nagyon sok tevékenység van azonban, amelyhez nem
szűkséges a papi hatalom és méltóság , és nincs' az a felnőtt

. keresztény, akinek csak az elfogadás, csak a passzív beleilleszkedés
lenne a szerepe és tevékenysége. Az a kinyilatkoztatott tény, hogy
az Egyház Krisztus titokzatos teste, eleve megtagad nundeu
olyan feltételezést, mintha az Eg~yház élete és külső tevékenysége
tisztára papi ügy lenne és mintha a papság valaha is meglehetne
a hívek együttműködése nélkül. A szentek közösségét abban az
értelemben is lehet vallani, hogy az Egyház mindeunapi tevé
kenységében minden hívőnek. van valamilyen szerepe és hogy az
összes hívek szerétetben egymáshoz kapcsolódó és éppen a szere
tet következtében rendezett együttműködését kell az Egyház éle
tének, 'az Egyház tevékenységének neveznünk.

Kevésbbé ismert ugyan és kevésbbé emlegetett képe áz Eg~'

háznak a ház, épület, pedig teljes bizonyossággal és világosság
gal megtalálható a Szentírásban; maga az LI' is használja, amikor
azt mondja, hogy Péterre mint sziklára épiti Eg~-házát. (ML. 16.
18.) Ez a vélekedés jut kifejezésre azokon a helyeken is, ahol az
Irás Krisztust szegletkőnek.nevezi (Mt 21, 42; Mr 12, 10; L 20, 17;
Csel 4, 11.). A hívek Péter szerint élő kövekként lelki házzá épül
nek fel Krisztuson, aki értékes szép Iőszeg'letkő. (l P 2, 5-6.) Szeut
Pál szerint a keresztények az Lsten háznépe, az apostolok és a
próféták .alapjára rakott épület, melynek Krisztus Jézus a szeg
letköve. s az egész építmény az Úr szerit templomává növekszik
(E 2, 20-22 - 2 T 2, 19.)

Mármost, ha az Egyház minden egyes hívét a nagy Eg.rház
épület egy-egy kövének nevezhetjük, megint csak arra a következ
tetésre jutunk, amire az előbb a titokzatos test gondolatából kiin
dulva: minden egyes kőnek saját szerepe és rendeltetése van az
egész épületben; nincs egyetlenegy sem, amelyet csak a többi
vagy egy másik tartana s őmaga nem fogna magához és hordozna
többet vagy kevesebbet. Sőt 'azt is lehet mondanunk bizonyos
értelemben, hogy az épület egysége következtében minden egyes
kő a maga módján az egészet fogja és tartja. Mivel pedig élő.

452



kövekről van szó, ezeknek tevékenykedve kell az épületet tartaniok
és másokra hatníok.

Ha tehát az Egyház természetét vizsgáljuk, akár a léuyegét
tekintve: hogy közösség (ország) , akár a természetfölötti valósá
gát tükröző két képet, hogy Krisztus teste és Isten szerit háza:
ruindenképen arra az eredményre jutunk, hogy nem lehetnek eb
ben az országban olyan polgárok, ebben a testben olyan tagok,
ebben az épületben olyan kövek, amelyeknek csak a passzív maga
tartás. a tétlen mozdulatlanság, a puszta beépítettség lenne- II

szerepük: itt a kölcsönös egymásrahatásnak, az egytrttműkődés

nek olyan csodálatos rendje valósul meg, auiely nek csak Isten a
megmondhatója és a fenntartója.

Az ember mint az Egyház tagja.

Ha azt a további kérdést vizsgáljuk, hogy mivé lesz az
ember. amikor az Egyház tagjává válik, még világosabban tűnik

ki, hogy az Egyházban nincs senk i, akinek ne lenne tevékeny
szerepe, éspedig a maga módján ugyanaz a tevékenysége, amely
olyan nagy méltóság'a és feladata az Egyház közönségesen és he
lyesen előkelőbbeknek tartott tagjainak: a Krisztustól rendelt
papságnak.

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy az első időkben a
kereszténnyé levés nem csak a keresztség, hanem a keresztség
és a bérmálás szentségének egyszerre való kiszolgáltatása út
ján történt. A felavatásnak ez a két )'zentsége csak. akkor kü
Iőnü lt el egymástól, amikor a kereszfelendők nagy száma kö

-vetkeztében - főképpen a várostól távol eső helyeken - a PŰ3

pök már nem keresztelhette meg személyesen az összes megtérte
ket. Ha tehát a következőkben nem választjuk élesen .ketté ezt
a két szentséget, az csak 'ait jelenti. hog'~- ebben az összefüg'gés
"en egynek vesszük. mint a kereszténnyé avutáo szentségét,

Mármost ha ezt a két szentséget és hatásukat tekintjük: ál
taluk bizonyos értelemben mindenki részt" nyer az E~g.yház hármas
hatalmában. amennyiben mindenki király. pap és próféta lesz
az által, hogy a keresztény EgTházba felvéteit nyer.

Manapság amikor vallási értelemben hivatásról beszé
lünk, akkor majdnem mindig a papi vagy szerzeteai hivatást
értjük alatta, de sohasem a kereszténységre való meghívást. A
:Szentírás is beszél hivatásról, ezt azonban nem csak a papi hi
vatásra érti (Zsid 5, 4.), hanem inkább a keresztségre, bérrná
lásra, azaz a kereszténységre való hivatásra, Mintha a Szeutaras
nagyobbnak tüntetné fel a különbséget a meg-nem-keresztelt és
a megkeresztelt ember, mint a megkeresztelt él' a papságra szen
telt között! - Ilyen értelemben beszél hívásról, azaz lsten ke
gyelmi kiválasztásáról Szent Péter apostol (l P 2, !.l), ugyaucsuk
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Szent Pál is. (R 8, 30; 2 Th 2, 13-14.) Ez a hrvás ugyanis Isten
részéről laz örök és csak Öelőtte ismeretes kiválasstás folyomá
nya, amely aztán a megkeresztelést, az Istenhez való kapcsolást
hozza magával. Ennek a gondolatmenetnek az alapján érthető,

hogy Szent Pál a híveket teljes nevükön - ha szabad ezt így
mondani - választott, meghívott szenteknek nevezi: Isten szere
tettj ei, a meghívott szentek (R 1, 7); ·a Kr isztus .Júzusban meg
szenteltek, a meghívott szentek. (1 K 1, 2.).

Ennek a szeutelésuek a következrnénvekéut a hívek előtt nyit
va áll az út Isten felé: Istenhez Járulhatnak. (J<~ 2, 18; 3, 12.) Ezt
a kifejezést nem a mai, hanern az akkori felf'ogús szer-int kell
mérlegelnünk; Istenhez közeledni, Istenhez járulni akkor a pa
pok kiváltsága volt! Pál nem hangsú IY(17.ná olyan nyomatéka
san a dolgot, ha nem tulajdou ítaua neki k ülöuösebb jelentőséget.

Minden hívőről hirdeti, hogy bizodalmunk van Krisztus vere
által bemenni a szentélybe (l) (Zsid 10, ]9). Azt is mond.ia, hogya
hívek nem érinthető hegyhez járul.tak, m iut az ószövetségiek, ua
nem a mindenek Bírájához, az Lstenhez (Zsid ]2, IH-24). Ami te
hát az Ószövetségben egyedül a főpapnak volt aza bad, annak is
csak egyszer egy esztendőben. az most szabad miuden keresztény ..
nek bármikor, akárhányszor! -. Mindezek sejtetik a keresztény
ember nagy méltóságát.

Részesedés K risztus királyságában,

Említettük, hogy a keresztény fölfogás szerint a megkeresztelt
királlvá lesz. Érdekes bizonysága ennek, hogyakeletieknél nem
egy helyen még ma is éla kereszteléshez-bérmáláshoz kapcsoltan
az a szokás, hogy a császárrá, illetve királlvá koronázás szertarta
sát utánozzák: megvan a felkenés, a fölöltöztetés, a koronázás,
sőt még az acclamatio sem hiányzik. A bban egyébként, hogy a
felavatottat királynak tekintik, csak a Szeutirás nyelvét követik.
Isten már az ószövetségi választott nép tagj:ait is királyoknak
nevezi (Zsolt 104, 15; 1 Krón 16, 22.) A keresztények is l...irály
ságg'á lettek összességükben Krisztus által, azaz l'gyeuként ki
rályokká. (Jell, 6; 5, 10.)

Annak a kifejtése, m ilyen értelemben nevezi a Szenfírás a
híveket királyoknak és milyen értelemben tuutatja be őket a
keresztség, mint királyokat, nem könnyű. Az idevágó szentrrási
szővegek értelmezésénél az egyházatyák mindíg külön kiemelik 8.

keresztények királyi méltóságát is. Nagy Szent Leo királyi nemből
valóknak nevezi őket, 'akiket a kereszt jele tesz királyokká. Ha
aztán tartalmat akarnak adni ennek az elnevezésnek. legtöbb
ször - mint ahogy Szent Gergely is -- erkölcsi értelemben ve,
szik, amennyiben a keresztény ember uralkodik testén, hajlamain
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és így önmagában megvalósítja Jsten uralmát, <~z Erás szava
sze ri nt, hogy az Isten országa bennünk van. O.. lj, ~l.)

- Ha azonban alaposabban megvizsgúliuk a Szentírásnak azt a
kevés helyét, amelyek a kérdést érintik, mindjúrt nyilványalóvá
válik; nem lehet ezt a királyi mél tósúgo t csak orra magyaráz
ni, hogy 'az igazak Isten kegyelrnéből urai önmaguknak. Krlsz
tus megígérte az apostoloknak, hogy tizenkét trónon fognak ülni
és itélni fogjá.k Izrael tizenkét törzsét (Mt 19. 28.). Lukácsnál cl

párhuzamos helyen kifejezetten k ir-ályságot helyezuekik kilá
tásba. (L 22, 29.) Pál nemcsak az apostolokról beszél, hanem az
egyes hívekről is: szer-inte It szentek az egész világot, sőt az an
gyalokat is itélni fogják. (l K 6, 2-4.) Azt külőnben,maga Krisz
tus is megígéri, hogy maga mellé, saját trónjára ülteti az üdvö
zültet, valamint Ö Atyjának trónján ül. (J el 3, 21.) A Bölcseség
könyve szerint az igazak az itélet napján "ítélkeznek nemzeteken
és uralkodnak népeken." (3, 8.) (A Szentir ás nyelvhasználatában
"itélni" nem hírúskodást, hanem inkább uralkodást jelent.) Dániel
szer-int az ítéletkor az ország, a hatalom és az ország nagysága az
egédz ég alatt a Magasságbeli szont.iei népének adatik át. (7, 27.);
uevanukkor, amikor az Ösöreg megjelenik és igazságot szolg áltat a
Fölséges szentjeinek, a szentek birtokukba veszik az országot.
(7,22.) Ilyenféle értelemben kell vennünk Krisztus szavait, amelye
ket az ítélet napján majd a választottakhoz intéz, hogy birtokukba
vegyék a kezdettől i'ogvra nekik szánt királyságot. (Mt 25, 34.)
Ebben a felfogúsban könnyebben érthetők Pál apostolnak a korin
tusiakhoz intézett keserű szavai is: ..Nélkülünk uralomra jutotta
tok; bárcsak valóban uralomra jutottatok volna, hogy mi is ve·
letek együtt uralomra jutnánkl" Ü K 4, 8), Érthetőbbé válik a
párhuzam a halál és a megigazultak uralma között: ,,~1ert ha la
nalú] uralomra jlltott az egy által, ... ukkor sokkal inkább ural..
kodnak majd az életben az egy .Iézus Krisztus által, akik megkap
ják a kegyelem és u megigazulás ajándékának a bőségét." (R 5,
17). Tehát a halál uralma uem is hasonlítható össze a megigazul
tak életével, uralkodásával. Szent János is szól az igaziak ural
máról: " ... uralkodni fognak örökön-örökké." (Jel 22, 5.).

Ezek a szentírásí idézetek mutatják, hogy a keresztények ki
rályi vméltóságát nem lehet véletlen szólásra magyaráznunk és
nem komolyan vennünk. Ugyanakkor viszont alázatosan ki kell
jelentenünk, hogy még megközelítőleg sem tudjuk megmagya
rázni, mit jelent a megigazult embernek ez a királyi méltósága
és tevékenysége, mely csak az örökkévalóságban' fog teljes ere
jében és szépségében megmutatkozni. Ezzel azouban nem tagadjuk,
még' csak nem is kisebbítjük azt az igazságot, hogy a megkeresz
telt ember részese Krisztus királyi méltóságának ; s nem is le
het ez másképen, hiszen a keresztségben a Krisztuséval egy élet
re születik. Ha vÍ!;zont részese Krisztus királyi máltóságának és
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hatalmának s ha Isten országának teljes mogvulósulásúnál k irá
lyi ténykedéseket fog végezni: lsten földi orszúgában, az Egy
házban, lehet-e csak passz.ív, csak elf'ogadó? Nem lehet-e itt is
beleszólása, sőt talán irányító szerepe is eg'yik-músik kérdés
ben, az Eg;rház sorsának valamelyik vonatkozásábanj Az Egy
ház mindig feltételezte a javalló választ e kérdésre és igen sok
esetben nemcsak megtűrte, hanem engedélyezte, sőt kifejezetten
meg is kívánta a hívek ilyen órtehuű Í('vé!{('Jlykedését.

Királyi. papsáf/.

A keresztény az igaz Isten papja ill. A papságot II felkenés
és a kézrátétel révén kapja a kiválasz.tott, az egyhúzi rend k i
szolg áltatásán kívül inindkettő megtalálhs tó a kercsz tón nvétevés
szentségeiben, a keresztségnél és a bérmálásnál is. Ugyanazt a
krizmát alkalmazzák It keresztség, a bérmálás és az eg'yházi rend
szentségének k iszolgáltatásánál.

A keresztény ember papsúg-a mé!,; ,-ilúgosabban benne vau II

Szentírásban, mint királyi méltósúga. Ismeretes Szent Péter elsi)
levelének az 'u helye, ahol a híveket királyi pallsúgnak nevezi.
ezt megelőzőleg ped ig szent papsá.gnu k lel ki áldozatok beu: u tatá
sára, melvek kedvesek Isten előtt .Iózus Krisztu« által. (1 P 2,
5-9.) Mivel ezzel a szöveggel már visszaéltek az E:g-yházban lévő

külön papi rendnek a tagadására, a katolikus rnazyarázók félve
nyúltak hozzá és értelmezésében arra törekedtek, hogy nilnél
képletesebb értelemben vegyék; ezért a ..lelki áldozatot" úgy illa

gyarázták, hogy az a kereszfények erényes élete. Ez a magyn
rázat nem lehetetlen, de nem kielégíti) és nem is elfogadható.
Péter apostol ugyanis pneumaiiké th ysia-ról beszél. má rperlig ezt
..lelki áldozatnak" fordítani és iuagyarúzn i. a szcut szővog jeLm
tésének az elkenése. Hiszen a imeumatik» thy,~i(l az Ujszővet

~~ég áldozatát jelenti az Oszövetség áldoza tuivul szemben. mint
amely la Lélek (Pneuma) irányitása alatt és II Lélek meuny il
vánulásaként történik, mint ahogya mi Urunk Jézus Krisztus
is a Szentlélek által hozta önmagát .áldozatul latennek és ezért·
Ö az Ujszövetség közvet.ítűjo (Zsid 9, 14-15.); vagy mint ahogy
őmiaga is éltető lélek. (1 K 15, 45.) A pncu.matiké thysi.a helyes e r
telmét nem a későbbi, hanem csak az akkor i nyel vhaszuúlat ad
hatja meg. Szent Pál számára sem belsőt jelentett, a "lelki", 11n
nem a Lélekkel, a természetfölötti élet principiumával kapcsolat
Dan lévőt, következésképen újszővetségit, Kr iszt.ustól hozottat é ,o;

ajándékozottat. Még kevésbbé állítható szembe a "lelki" a va.lo
ságossal, mint ahogy ilyen értelemben használjuk manapság a
lelki áldozás, a lélekben való jelenlét jelölésére.

Kétségtelen különben, hogy az apostol f'ejcI!elellJ az idézett
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helveu. gxodus 19, (j-ni utal; és amit az Irás az Ószövetség vá
lasztott népér!)] á l li tot t, azt mond.iu ő az lJ,hzijyetség- választott
népén tökéletesebb értelernben beteljesedettnek. Ott Isten a zsi
dósságnak azt igéri, .,papok, királysága" lesz, azaz olyan ország,
amelv uck a Iléjle úgy viszonylik a népek összességéhez, miut
ahogy egy népen belül a papsúg az illető nón összességéhcz: te
hát Isten kiválasztottja lesz, csak ő járulhat Lsteuhez,

Nem hagyhatjuk említés nélkül e szö veg egy másik magvarú
zatát sem. Szent Péter kirúlyi papsúgról beszél. Figyelembe kell
venniink amit az Oszövetség moud arról, hogy Dávid fiai a pa
pok(2 Sárn 8, 18); hog-y a jáiri Ira Dávid papja (2 Sám 20, 26);
hogy Zábud, Nii"tán fia, n pap, a király barátja (l Kir 4, 5);
hogy Dávid fiai elsők voltak a király keze körül (1 Krón 18, 17.). Nem
gondolhatuuk itt szeros értelemben vett, Istennek áldozatot be
mutató papokra, Hummelauer Sámuel könyveihez írt magyaráza
táhan (2 Sám 8, 18) Rabbi Dauid Qi.rnchi véleményére hivatko
zik, amely szer-int a felsorakoztatott szövegekheu szereplő gyök
(kahan) nemcsak szeros értelemben vett papi szelgálatot jelent,
hanem tágabb értelemben minden előkelőbb szolsrálatot, ,akár Is
tenre, akár a kirú lyru vonatkozik. Igya héber szó és az emlitett
szövegek a következőképen magyarázhatók; a király Isten kép
viselője és helyettese nemcsak általában a keleti, hanem a zsidó
ember felfogásában is: máskép SI1Il1 II zsidú theokrácia, sem a
pogányok kirúlv isten ítése nem érthető. Mármost valamint Lsten
közvetlen szolgálatára ott az áldozó papsitg és az embereknek
Istennel való érintkezésére ott vannak az áldozó papok, akik
Istenhez közeledhetnek (Ex 19, 22; N II 3, 10, 38; 18, 7 stb.) : éppen
úf!,'y a királvnuk is megvannak a mavu hizul ruas emberei (éppen a
felsoroltak Dávid esetében), akik eléje járulhatnak és érintkez
hetnek vele, képviselhetik az ernberek üg'yeit a király előtt és
megvédhetik a király érdekeit az emberek k özött. E királyi pap
-iág kötelessége, hogy az ország rendjéről, a király hatalmának a
megvalóxításúról. az orszúv ter.ieszkedéséről gondoskodjék.

Ha tehát valakinek nehézséget okoz, hogy Péter apostolnak
a hívek papságáról mondott szavait laz áldozó papságra értse,
nyugodtan értheti a királyi papságra. ]%bell az esetben a kir ály
természetesen Krisz tus Urunk.

Szent Péternek a hívek papságár-ól szóló szavait nyugodtan
vehetjük azonban az igazi, az áldozó papságról való értelme
zésben, hiszen manapság már senki sem akadhat fel azon, ha Ul.

úgyneve~.ett általános papságról beszéltink. Ez úgyanis nem új,
jóllehet a protestantizmussal való vitákban kissé mégis háttérbe
szorult !!,ondolat. AzF.Jgyház azonban a leghevesebb viták ide
jén sem hallgatott róla. A Catheeh.ismus Concilii Truleniini belső

papságnak nevezi és cselekedetei közott is csak belsőket sorol fel,
íg'y értelmezve az akkor általános vélemény szeriut Szent Péter
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idézett helyén a "lelki" jelentését. Mí nrlen hivűről állítja azon
ban, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, hogy .Iézus
Krisztusuuk, a főpapnak élő tagja. (II. rész. 7. fej. 23. sz.) Kr-isztu-:
papaágát pedig· senki sem tekintheti csak bel,;ő papságnak.

A keresztény hagyomány, valaháuyszor a hivek k irúlyi uiéltó
ságáról szól, sőt még gyakrabban, említi papi méltóságukat is,
'~zent .Iusztiu nagy öntudattal hangoztatja, hogy a keresztények
igazi papi szentek, amint ezt maga Isten tauúsí tja, amikor azt
mondja, hogy a pogányok között minden helyen kedves és tiszta
áldozatot mututnak be neki; márpedig Isten seuk i tő! sem foga<I
el áldozatot, egyedülesak saját papjaitól. (Dialogus, Hí). Iej.)
Hasonlóképen nyilatkozik Nagy Szent Leó: a keresztények vala
mennyien részesei a papi hivatalnak. a papi szolgálutnak. (ML
54, 149.) XI. Pius pápa a Jézus Szive-tiszteletről szúló eur-ikli
kájában (Miserentissimus Iledemptor] azt mondia: nemesak a pa
pok részesei Krisztus papságának s áldozati és engesztelő tevé
kenvségének. hanem a keresztények ősszessóge is köteles önma
gáért és az egész emberiségért áldozatot bemutatni, majdnem
úgy, m int a papi renden lévők. Ez a "JlHljduem úgy" mutatjn,
llOgy az áldozat ugyanaz. (Nem is lehet másképen, hiszen az U.J
szövetségnek nincsen más áldozata a keresz íú ldozattul azonos
szentrnisén kívül.) Nem ugyanaz azonban a lfapi rendeu lévők és
a hívek papsága,

Ki kell emelnünk itt, hogy a szentséauek az li hatása, amelyet
szentségi jegynek (character) nevezünk, csak három szentségnél
van meg: a keresztségnél. bérmálásnál és az egyhúzi reuilnel,
vagyis azoknál a szentségeknél, amelyek papi jelleggel ruházzák
fel felvevőjüket. Még érdekesebbé válik ez a rnegf igyelés, ha a
szentség i jegy természetét vagy rendeltetését vizsgálj uk. Ebben II

kérdésben nem alakult ki egységes felfogás a teológusok közőtt :
valamennyien vallják a Krisztussal v aló sajútos husoulósúgn!
eltérnek azonban annak a megjelölésében, hogy miben is áll tu
lajdonképen ez a hasonlóság Krisztus éa fi szentségi jegyet viselő

személy közott. Szent Tamásnak az a véleménye, hogy a jeg~' az
embert Krisztus papságának 'a részesévé teszi és istentiszteleti,
tehát papi tevékenységre képesíti.

A három különböző szeritség jegye más és más; ez a másféle
ség azonban könnyen megfér az említett egyezés ben úgy, hogy a
különbség aszerint adódik, hogy a szentségi [eggyel Krisztus
papságában való nagyobb vagy kisebb mértókű részesedés vall
összekötve. A keresztség és a bérmálás szentséxi jegy~yel kap
csolatos e "papi" jelleg hangoztatása és értelmezése főkép a pro
testantizmus óta eléggé elhanvagulódott: fontosabb volt ugyanis
a papi rend külön szentségének alétét megvédeni, mint a h rvek
általános papságát kiemelni· és magyarázgatni.

Mégsem nehéz a hívek papi jellegét 1.\1. Oltáriszentséggel, il
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szentmiseáldozattal kapcsolatban megtalálnunk. Ez ugyanis nem
csak 'a papok áldozata, hanem Isten szent népéé, azaz mindazoké,
akik jogosak hozzá és megfelelő módon ünneplik és rnutat.iák be.
Ha valaki együtt él és imádkozik az Egyházzal és nemcsak hall
gatja a szentmisét, hanem' belekapcsolódik annak végzésébe, az
első ilyen részvétel alkalmával már örömre hangolódik és rá
döbben, hogy a mise nem a papnak az áldozata, hanem az övé
iS,és hogy a pap és a 'hívek szei-epét Hem lehet egyszerűell

csak az aktív és passzív elnevezésekkel jeliiln]. A szentmisct
ugyanis mindiz az, Egyház mutat.ia be; az Egyházban pedig
papok is, hívek is vannak. Papság tu lajdouképon csak egy van,
a Krisztusó, amelyben azonban a felszentelt pap is, a megke
resztelt és a megbérmált hívő is a maga módjáu részesül. Meg
marad Ít•.,ry a papi rend tagjainak nélkülözhetetlen és kiváltságos
méltósága és feladata, amely azonban nem zárja ki, hanern in
kább megkövetali és feltételezi a hivek kapcsolatát. ]]zért nem
szabad a papnak egyedül misézriie, leg'alább egy valakinek, ott
kell lennie' a hivek összességének kópviselotébeu : a ministráns
nem csupán "segédkezik", hanem a kiválasztott pap me llett ő

Isten szent népének megjelenítője is. Igy niondja il pap mind
járt a kánon elején, hogya szentmisét együtt mutatja be a pá
pával és a megvéspüspökkel és az összes igazhitüekkel,a ka"
tolikus és az apostoli hit követőivel. Utána is mindig a többes
számot használja, hogy a szentrnisét valahogy egyéni, személyes
eselekménynek ne gondolhassa senki.

A megkeresztelt ember tehát pap is lesz. Ha azonban az Egy
házban, ha nem is egyenlő mártékben. mirrdenki részese Kr isztus
papság'ának, és ha az Egyház élete Jlyen értelemben tulajdon
képpen állandó papi tevékenység: lehet-e különbséget felállítani
papság és hívek között úgy, hogy az ne az egységre vezessen; le
het-e akár a papságnak, akár a híveknek olyan tevékenységre
törekedniök, amelyik nem együttmüködés? Lehet-e 'az Egyház
életének olyan megnyilvánulása, amely kizárólagosan csak a pa
poké vagy csak a híveké'

Részesedés a ptófétai méltóságban: a tanúságtétel.

A keresztény főképen a bérmálás által bizonyos értelemben
prófétává is lesz. Ezt ha más megfogalmazásban mondjuk, nem
is szükséges bővebben kifejteni, mivel a bérmálással kapcsolat
ban jóformán csak ez van a küatudatban. Prófétának lenni ugyan
is nemcsak azt jelenti, hogy valaki a jövcndőt előre meghirdeti
vagy hogy valaki különös küldetés alapján közli az emberekkel
Isten 'akaratát, hanem legáltalánosabb értelemben jelenti az 1.,;
tentől és Isten mellett való tanúságtételt is. Ilyen értelemben
lehetett csak az ószövetségi választott nép tagjait is prófétáknak
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nevezni (Zsolt 104, 15; 1 Krón 16, 22.) Ilyen értelemben jövendöl
nette meg Joel prófétaaz újszövetség népének minden egyes tag
járól, hogy prófétálni fog (3, 1-5.) Az Újszövetségben prophetia
néven ismeretes ajándék sem jelenti mindig a jövendölést vagy a
kinyilatkoztatást, hanem jelentheti az' Isten mellett való erőteljes

tanúságtételt is. Ez a tanúságtétel a Szeritlélek erejében történik
- akinek egyébként a prófétai inspirációt is tulajdon ítjuk a ki
nyilatkoztatás alapján. (2 P 1, 21.) z.: és a Szentírás ismételt
bizonyságai· szerint minden egyes kereszfénynek hivatása, sőt

kötelessége.
A keresztény ember minden életmegnvilváuulásának, egész

magatartásának olyannak kell lennie, hog)! aki a közelében van,
-előbb-utóbb megsejtse mögötte az Istent, kénytelen legyen Isten
re ráeszmélni, a kereszténynek Istenről tett tanúságát tudomásul
venni: "Ha valaki beszél, mintegy Isten szavai val beszéljen; ha
valaki szelgálatot tesz, mintha azon erőve] tenné, melyet Isten
oszt ki; hogy mindenben Isten tiszteltessék Jézus Krrsz tus ál
tal." (1 P 4, ll.) Igy lesz a keresztény Krisztus ta nújává, ~Csel
1, 8.)

Ez nem is lehet másképen. Igaz ugyanis az a mondás, hogy
az ember testből és lélekből áll, a keresztény pedig testből és
lélekből és Szentlélekből. Valamint tehát az ember életén lép
ten-nyomon kiütközik, hogy nem csupán csak test, éppen úgy a
keresztényen is ki kell ütköznie, hogy nem csupán csak em
ber, hanem az, isteni életnek a hordozója, az isteni természetnek
a részese. (2 P 1, 4.) Ezzel pedig már ad va vall az Isten mcl
-letti tanúságtétel, és adva van a világ részéről a mcg'nemértós.

Vizsgálgattuk a keresztény ember méltósúgát, amelyet Krisz
tustól nyer és Krisztusban bir. Nem ·azonos és nem egyeulo mó
don és mértékben ugyan, de azért mindenki részese Krisztus ki
rályi, papi és prófétai méltóaágának, hiszen eleven tagja az
élő Krisztusnak. Igaz, nem tudunk minden felmer ü lhető részlet
kérdésre kielégítő és határozott vúlasztadni. }<jz azonban nem
arra ok, hogy magát a tényt tagadjuk vagy elha.llg'assuk, hanem
inkább arra, hogy tovább keressük és Istentől helyes értést re
méljünk.

Ami pedig a fölvetett kérdést illeti: az elmondottakból világo
san következik, hogy nem szabad az Fjgyházban az egység rová
sára a papság és ra hívek különbözőségét egyoldalúan hangoz
tatni, de még azt sem szabad feltételezni, hogy a hívek valalja
is lehetnének "kiskorúak" az Egyházban és hogy "nagykorúsi
tásuk" külön engedmény vagy vívmány lenne. Krisztus Egyháza
csak nagykorú híveket ismer, akiknek nemcsak joguk, hanem
egyeneilen kötelességük vállalni és viselni az EgjOház életének
rájuk eső részét.
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