Mesterségem címere
Karácsonykor még a legkeményebb
szívű ember is a templom felé fordul,
a pap szavára figyel, mert érzi, hogy
miután egész évben földi boldogulásáért lót-fut, legalább néhány ritka ünnepnapon lelkének útját is építenie kell. Testünk,
földi létünk hangosan követeli jussát, a lélek szava
halk. Hogy meghalljuk, csendre van szükségünk és
„égi antennákra”. Az igazi pap ilyen „égi antenna”:
Isten üzenetét közvetíti felénk. Nincs ennél „felemelőbb”, „örökérvényűbb” munka, mégsem biztatlak csak úgy
egyszerűen, hogy válaszd pályádul. Mert ez nemcsak a te
döntésed, hanem Istené is: „hivatás” – a szó eredeti értelmében. Nem elég, hogy te pap akarj lenni, Istennek is hívnia kell
téged. De hogyan?
Az Úr nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez.
(Herakleitosz) Vajon meghallod-e? Hisz nem mobilon hív, nem
sms-t vagy e-mailt küld, nem a fülhallgatódba reppezik bele.
Munkádban, szép tetteidben, imádban, álmodban találkozhatsz Vele. Élj nyitott szívvel, s meghallod üzenetét.
Voltak közösségek,
amelyek a csillagokból,
természeti jelekből, testi jegyekből olvasták ki az
égi küldetést. A táltos, a sámán, a varázsló napfogyatkozáskor, hat ujjal, foggal, esetleg testi hibával született. A tibeti buddhisták „pápájának”,
a dalai lámának halála után rögtön keresni kezdik utódját, azt a tibeti gyermeket, aki felismeri
az ő személyes tárgyait, mert ez a jele annak,
hogy kiben született újjá.
Bármilyen jel alapján is választották ki, a papnak minden kultúrában hosszú éveken át tanulnia, lelkileg, szellemileg sőt fizikailag is készülnie
kellett a felszentelésre. Az ausztrál törzsek sámánja maga mellé vette, és vándorlás közben
nevelte utódját. A keresztény rendházakba régen,
a buddhista kolostorokba pedig még ma is gyermekként kerülnek be a fiúk, de csak az elhivatottak szegődnek Isten szolgálatába egész életükre.
A jó pap is holtig tanul,
s mégis bután hal meg.
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Pap

Az égbe nyúló templomtorony, a csúcsos
piramis, a jurta, az ősmagyar süveg, a szertartás közben magasra ugráló maszáj férfiak – mind-mind Isten felé törekvő lelkünk
jelképei. De legközelebb az éghez mégis a
madarak repülnek. Ezért szent állatunk nekünk a turul, ezért jelképezi galamb a Szent
lelket, és ezért ábrázolták őseink a papot
madárfejjel.
A sok ezer éves kőlapon az égiek üzenetét
hozó, madárfejű pap csatára készíti fel a
harcost, akinek pajzsán a kereszt a rendezett lélek jelképe.
Papok hatalma. Az ősi kultúrákban és
még a középkorban is a papságnak volt a
legnagyobb tekintélye, tudása, sőt néhol
vagyona is. Sem király, sem szántóvető
nem tette meg életének egyetlen fontos lépését sem papi áldás nélkül. Benczúr Gyula
festménye Vajk, azaz Szent István király
megkeresztelését jeleníti meg.
Tudós papok. Hajdan ők voltak a közösség csillagászai, jósai, orvosai. A sumér, az
egyiptomi, a kínai papok 5-6000 évvel ezelőtt ismerték a csillagok járását, a számok
titkait, a lélek és a természet törvényeit, jóslataikkal igazgatták a földművelést, a hadviselést, a közösség egész életét. Későbbi
korokban is sok tudományos felfedezés fűződik papok nevéhez. 150 évvel ezelőtt
Jedlik Ányos, bencés szerzetes találta fel a
dinamót, a villanytelepet, a szódavizet.
Tanító papok. Ők nevelték a királyok, főurak gyermekeit, oktattak híres egyetemeken, egyházi kollégiumokban és kis
falusi iskolákban. Szent Imre herceg
nevelője, Gellért püspök székesegyházat épített, iskolát alapított, ezreket térített keresztény hitre. Hunyadi
László és Mátyás tanítója Vitéz János,
a nagyműveltségű nagyváradi püspök, későbbi esztergomi érsek volt.
Neki köszönhető, hogy Mátyásból a
tudományt és művészetet pártoló király lett.
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Papok a várfokon. Minden nagy csatának
voltak pap hősei is. A tábori papok imával,
buzdítással, testi-lelki gyógyítással, sőt fegyverrel is segítették övéiket. Kapisztrán János
ferences szerzetesnek nagy szerepe volt
a nándorfehérvári győzelemben. Keresztjét
a magasba emelve kitört a várból, és Hunya
dival együtt elsöpörte az ostromlókat.

Nem szánom én az ostobát,
kinek üres a mennyek boltja:
ki méltó látni a csodát,
az a csodát magában hordja.
Babits Mihály

Csodatevő papok. Ne legyints: tudom, hogy az
ember nem képes csodákra, de a Mindenható igen.
A mustármagnyi hit hegyeket mozgat. Minden
vallás története tele van csodás tettekkel. Olvasd
Miklós püspök és a többi szent csodatetteit, s kérd
Istent, hogy kétkedő világunk legyen ismét méltó a
csodákra.

A jó pásztor békében helyes útra tereli, veszélyben élete árán is megvédi nyáját. Se
szeri, se száma a tatár, a török, a világháborús, a kommunista fenyegetés idején a rábízottakat el nem hagyó, okosan és bátran megvédő papok igaz történeteinek. A legenda szerint a hőslelkű lietavai papot a tatárok szakadékba taszították, de nem zuhant le, kifogták az ágak... Vagy egy kéz?
Vértanú papok. A vallásüldözés, a vallásháborúk, az erőszakos hittérítés ezrével küldte halálba a hitvallókat. Legújabban
a kommunista diktatúra okozott mérhetetlenül sok szenvedést.
Márton Áron püspökünk, mintha érezte volna a rá váró hat év
börtönt, a kínzásokat, a tíz év háziőrizetet, 1944-ben így szólt
frissen felszentelt papjaihoz: Kedves Fiaim!… Lehet, hogy vértanúságra avatlak fel titeket… De a szent hivatalunkkal járó
kötelességek teljesítésétől nem riaszthat vissza a börtön... Az
igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség.
Papnők. Voltak kultúrák és vallások, amelyekben az istennők és a
papnők mint az élet megtartói, a hold, a földanya,
a termékenység jelképei fontos szerephez jutottak. A
keresztény egyház hangsúlyosan férfielvű: katolikus
nő nem lehet pap, a protestáns törvények egy ideje
elfogadják ezt, de a hívek nehezen. Nem előítéletből
mondom, hogy a papi hivatás férfimunka, hanem
azért, mert teljes életáldozatot kíván, s ezt egy édesanya csak gyermekei rovására hozhatja meg.
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Csak vasárnap dolgozik? Nem. A hét minden napján, éjjel és nappal szolgál. Keresz
tel, esket, temet, vigasztal, segít, tanul és tanít. Vasárnapi szavai egész hétre erőt, irányt
adnak a híveknek, de csak akkor, ha hitelesek, ha mögötElvesztette magát az ember,
tük egy Krisztus-hordozó, tiszta élet példája áll.
Mert lencsén nézi az eget.
E fiúból pap lesz, akárki meglássa (Arany János). A régi, Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
népes családok legokosabb gyermeküket igyekeztek pap- Beteg a világ, nagy beteg.
Ady Endre
nak taníttatni. Ma a nagycsalád is ritka, a papi hivatás is.

Hogy hívják
a katolikusok, és hogy
a protestánsok...
...a papot,
a templomi szertartást,
a papi beszédet,
a papi köntöst,
Jézus testének
jelképes magunkhoz
vételét,
a hitbeli „nagykorúsítást”,
a szent éneket.
Hogy köszönnek a különböző protestáns
felekezetek, és hogy
a katolikusok?

Arra vagyunk hívatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba.
(Márton Áron) A pap magyar nevei mindent elmondanak küldetéséről, munkája lényegéről, rangjáról: tisztelendő, tiszteletes, lelkész, lelki pásztor, lelki atya, Isten szolgája. Ha pap leszel, tisztelet övez majd, de hatalmas lesz a felelősséged, hiszen híveid legnagyobb kincsüket, a lelküket bízzák rád, hogy jó pásztorként őrizd, munkádat
pedig nem földi „főnök” kéri számon, hanem a Mindenható.
Zsigmond Emese
• Válaszok Kószabósza októberi kérdéseire. A husky és a rénszarvas az
északi sarkvidéken, Alaszkában, Észak-Kanadában, -Skandináviában,
-Oroszországban, a jak Tibetben, Közép-Kínában, a bivaly Délkelet-Ázsiában, az elefánt Indiában, Srí Lankán, a strucc Dél-Afrikában, a láma Dél-Amerikában, az
Andok-hegységben, a teve Észak-Afrikában fontos háziállat. A régiek hetente egyszer-kétszer ettek húst, és sohasem dobtak el ételt. Nyertesek: Antal Milán, Csíkmadaras; Kozma
Boldizsár, Gyergyóremete; az erdőfülei harmadikosok; a gyergyószentmiklósi Vaskertes Iskola IV. B osztálya.
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