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A hívőknek a múltban nem sok sze
mélyes kapcsolatuk volt püspökükkel.
"Püspököt látni" ritka és kivételes ese
mény l'art életükben, s ezért mindig egy
kicsit idegennek, nem maguk .közül va
lónak is érezték őt. Pedig ez a papság
által csak részben közvetithető kapcsolat
püspök és hívei között az egyház életé
nek föltétele.

Jézus apostolaira építette egyházát: az
ő gondjukra bízta Isten népét. Ez a meg
bízatás az idők végéig szólt, ezért az
apostolok tanitványaikra hagyományoz
ták irásba foglalt tanúságtételüket (a
Szentírást) és Istentől nyert hatalmukat
(a,?: apostoli méltóságot). Az általuk ala
pított egyházkozségek élére maguk áHi
tottak olyan férfiakat, akik ott öket tel
jes joggal képviselték, és papokat szen
telheUek - mint például Tim o t e u s z
Efezusban, vagy T i t u s z Kréta szige
ién. Ezek voltak az első püspökök, akik
egyházmegyéjükben ugyanazzal az oldó
kötő hatalommal rendelkeztek, amelyet
Krisztus az apostolok kollégiumának
adott át.

Az apostolok utódai azonban idők. fo
lyamán pápai hivatalnokokká váltak. A
világi tekintélv kisértése túlságosan erős

nek bizonyult, s a püspökségek mind
inkább javadalmakl'u alapozták tekin
télyüket. A hatalom gyakorlása pedig
nlindig bonyolult ilgyíntézést kíván, így
a püspökők saját hívatalaik függvényei
lettek. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat
már azt kifogásolta, hogy a püspökök
nem látják el lelkipásztol'i feladataikat,
mert figyelmüket leköti a közigazgatás:
"nincs idejük" az evangélium hirdetésé
re.

A püspökök lelkipásztori feladatairól
szóló zsinati rendelkezés ezért hangsú
lyozza éppen azt a tényt: hivatásuk sze
rint a püsP!iikök nem a pápa hivatalno
kai, hanem "Isten megbízottjai" (episz
kopoez = felügyelő. megbízott). Nem
emberi intézmény ügyvivői, hanem a
Mennyek Országának követei. Küldeté
siik azért oly hatalmas, mert nemcsak
meghívja, dc egyenesen arra rendeli
őket, hogya helyi egyházakban. magát
Krisztust képviseljé7c. Tisztségük tehát

.a személyiség teljes odaadását követeli
tőlük. Ezért írja Szent Pál. hogy "a tiszt
séget magától senki sem vállalhatja, csak
akit az Isten meghív, mint Aront" (Z s i d.
5, 4), A püspöki intézmény tartalmát nem
földi kotelesséoek: és kiváltságok alkot
ják - a püspök minden 7,ötelessége és
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.kivaltsaya az evangelium értékrendjében:
érvényesül. Abban az értékrendben
,amelyben nincs uralkodás, csak szolgálat
és nincs parancsolás, csak engedelmes
ség: amelyben az első az, aki minden
kinek a szolgája. A püspökség ilyen
e 1) a n g é l i u mim é nó s á g - vagy
is szolgálat. Ez azt jelenti, nogy a nívek
nem alattvalók, hanem valamennyien
testvérek Krisztus testében és vérében.,
A püspök és hívei mindig "megérdem
lik egymást". A papok nem a püspököt"
hanem vele együtt a népet szolgálják A
püspök ugyanis az evangéliummal örö
kös adósa "zsidónak és görögnek", bölcs
nek és tudatlannak egyaránt. Ezért a jó
pásztor nem "vezetésre törekszik", mint
a János apostol harmtuiik levelében sze
l'eplő D i o t r e f e s z, hanem "az igazság
útján jár", mint Gájusz (3. J á n.), "a
hívek példaképe beszédben, viselkedés
ben, ezeretetben. hitben és tisztaságban",
mínt Timoteusz, "megőrzi a rábízott kín
eset' és "hirdeti az evangéliumot, akár
alkalmas; akár alkalmatlan" (l-2. T im.).
Tevékenykedéséről nem ügyrendi kimu
tatások lapjain, hanem az Isten színe
előtt ad számot. Nemcsak öntöz, hanem
ültet is. Nem fullad akták tengerébe.
Mártai szorgoskodás helyett a távoli, de
elveszíthetetlen és "egyedül fontos" do
logra figyel. Mert "aki harcol, nem bo
nyolódik bele az élet mindennapi dol
gaiba, különben nem vívja ki vezére el
ismerését" (2. T im.)

Az egyház életében a zsinat óta egyre
láthaf6bb jelekkel nyilvánul meg a, püs
pökök apostoli hivatása is. V I. P á l lét- 
rehozta a püspöki szinodusi. A jövőben
több szerepiile lesz a püspöki kenteren
ciáknak. Bizonyos esetekben minden püs
pök számára kötelező határozatokat hoz
hatnak, s föladatuk lesz az egyházme
gyei határok megállapítása, püspöki
székhelyek áthelyezése is. De a lélek
megújulásának jelei csak akkor ülnek
ki az egyház ábrázatára, ha püspökök
és hívek pótolhatatlan személyes kapcso
latai tartják összhangban a Titokzatos
Test minden szellemi mozdulatát. Az
apostoli hivatás belső gazdagsága csak a
hívek szeretetében bontakozhat ki. A
szeretetben; amely a bolyongó egyház
ban mindenkor fölismeri az Isten kii
vets8iJét, a püsp8kökben pedig a Jele
nések könyvébe írt hét egyház hét an
gyalát, a hét csillagot, akiket az Ember
fia tart a jobbján. ,
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