
CSERHATI JÓZSEF

A PŰSPÖK ÉS ISTEN NÉPE

Az Isten népe: a II. vatikáni zsinat ezzel a fogalommal, ezzel a képpel
fejezte ki mindazt, amivel az egyházról vallott korábbi, talán sokszor egy
oldalú nézeteinket meg akarta reformální. A zsinat, mint tudjuk, egyetlen
régi tanítást sem vetett el, de mélyebb . és tökéletesebb, a mai kornak meg
felelőbb kifejtéseket hozott. így történt ez az egyházról szóló tanítással Is:
megtisztult a-z egyházfogalmunk az egyoldalú emberi elképzelésektől és be
rendezési hibáktól, biblikusabb, a szeritírásnak ismét megfelelőbb lett, aikár
az első keresztény századokban. Végül is sikerült a külső változható köpeny
ről míndazt lefejteni, amit a történelem egyes korainak szellemi alkata. ma
már túlhaladott eszmei tartalmak lecsapódása rakott rá:

Ebben az új egyházszemléletben a h~gsúly az egyházi közösségre esik.
Az egyénnek kell üdvözölníe, de a közősségben és a közösségen keresztül. "Ist'en
nek kezdettől fogva úgy tetszett, hogy ne külön-külön szentelje meg és üdvö
zítse az embereket, hanem közösséggé, néppé tegye őket" (Az Egyházról9.).
Az újszövetség az ISIten népét Krísztus Urumk saját vérével szerzett egyház
nak alapította, amelyrnek kormányzását a mennybemenetel után az aposto
lokra és azok utódaira, a püspökökre bízta. Az apostoli küldetéssel felruhá
zott megyéspűspök fogja egységbe. a papok és a hivők közösségét, ahivőket,

mínt reábízott nyájat, vagy mint jogszerűen körülhatárolt egyházmegyét gon
dozza a papság közreműködésével,

Ami az .Isten népérnek képében a feltűnő, az az egyházi kőzösség tagjainak
alapvető egyenlősége. Az egyházban az első gyökérvalóság nem az, hogy van
papság és vannak hivők, nem az, hogy vannak vezetők és alárendeltek. teháJt
nem a hierarchia mint ilyen, az első lényeges jelleg, hanem mindazoknak az
egyforma elhtvatottságon alapuló közössége, akik meg vannak keresztelve,
akik Krisztus tanítását hiszik és követik, akik tehát Kriszbus tanítványaí, és
mint ilyenek az istengyermekség kegyelmének állandó hordozói, vagy váro
mányosai: Igen, Isten előtt az egyház mínden tagja egyenlő, de az egyház
építésében minden tagnak más a szerepe, más a feladata és küldetése, Igen, az
egyházban van vezetés, van alárendeltség és fölérendeltség, de nincs uralko
dás, hanem egyik szolgál ,a másiknak, így voltaképpen nincs is parancsolás,
hanem egymásról való gondoskodás a szerétetben. A megyespüspök a mennyeí
Atya szerétetének és gondoskodásának visszfénye és mindenkire való kiter
jesztője, ő úgy áll az egyházmegye élén, mint Krisztus vikáriusa, helyettese,
vagy helytar-tója, mint a római pápa az egész egyház élén, ezért mondhatta
antiochiai Szent Ignác: ahol a püspök, ott van Krisztus és ott van az egyház.

A II, vatikáni zsinat után a püspök nem jön uralkodni, hanem szolgálni.
A székfoglaló ma már nem jelenti a püspöki trónus bírtokbavételét, hanem
a katedra, a püspöki tanítószék elfoglalását. Mílyen más ez a kép. EZZJel is mí
lyen más, egyházi, ekkleziasztíkus mil1iő áramlik felénk, mint régebben, Nem
túlzunk, ha azt mondjuk, hogy a mai egyházképünk azért lett inkrubb Isten
akarata szerinti, mert emberibb lett. A püspök, a pap is olyan ember, mint a
többi hivő, de több a felelőssége, mert nagyobb szolgálatra van hivatva és
ezért még több emberiességre van kötelezve. Ezt a szoígálatban, egymás sze
retetében és felemelésében beteljesedő emberképet keressük ma az egyház
ban, mert az egyház. örök küldetéseennek a krisztusi embernek a kialakítása.

A II. vatikáni zsinat eddig sohasem tapasztalt nyiltsággal és elszántsággal
fordult az ember és a világ felé. Az üdvösség szempontjából a földi élet, annak
alakulása, az ember boldogsága, vágy boldogtalansága, egyáltalában nem kö
zömbős. A zsinat XXIII. János pápa útmutatása alapján kiindult az "idők je-
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leiből". Ezek a jelek egyrészt afelé mutattak, hogy az emberiség nagy problé
mák megoldása előtt áll, ezért nagy fe~élyben van, mQsrészt azonban bizto
san egy boldogabb, emberibb, teljesebb jövőnek csiráit is magukban hor
dozzák.

Korunk minden problémája valamí belső, az összemberiség lelkében vég
bemenő nagy egységvágyból tör elő. A technika, az alkalmazott természet
tudományok folytán fel1épő változások egymáshoz mind közelebb hozzák a
népeket és nemzeteket. Eltűnnek a földrajzi és lelki határok. Ezt az egység
felé hajtó belső dinamikát egy talán ennyire még soha nem érzett egyenlő

ségi vágy hatja át, és ez magába foglalja az egyetlen embercsalád. az emberi
méltóság és személyi szabadság legnemesebb törekvéseit. Ahol mindezek el
vannak foj ,tva , robbanasok következnek be és szinte nincsen nap, hogy ilyen
kitörésekről ne olvashatnánk az újságokban.

A diagnózis alapján fogalmazta meg a II. vatikáni zsinat az egyház kül
detését a mai világban: az egyháznak ma mindenütt segítenie kell az emberi
ség földi boldogságának megteremtésében is, segítenie kell az ellentétek át
hidalásában. a nacionalizmus és rasszizmus gőgjének leküzdésében, a szegé
nyek és gazdagok közöttí szakadékok felszámolásában és egyébként is minden
válaszfal lerombolásában. Meg kell teremteni. ismét a másik embert boldogi
taní oakaró embert. Ez a kriszrtusi tanítás emberre vonatkozó foglalata. A ~I.

vatikáni zsinat az idők jeleinek birtokában mondta ki ismét a nagy igazságo
kat: az ember szeretete nélkül nem juthatunk el az Istenhez, vallásunknak és
detünknek akkor van értelme, ha a másik embert is boldogítani tudjuk. Az
~y1há2Jban és az egyházon keresztül meg kell valósulnia a krisetusi ember
szolgálatnak. Ha boldogok akarunk lenni, akkor feltétel nélkül, sohasem ma
gunkat keresve, viszonzást nem várva, őszirutén és spontánul a másik embert
szerető, a másik emberrel jót akaró és jót tevő emberekké kell válnunk, Ez az
emberiség jövőjének, boldog jövőjének a titka.

Ennek: a kI1ÍsztuSIÍ szolgálatnak reprezentánsa, első megvalósítója az egy
házban a püspök, és arra kell rninden papnak és mánden hivőnek törekednie,
hogy a püspök személye körül csoportosulva megvalósuljon az Isten népének
egysége és közössége,

ZELK ZOLTÁN VERSE

KÉT HOLD ALATT

A hold, amelynek lábnyomot nem őrző

porába, néma krátereire
leszállni készül most a föld ura,
nem az a hold, ahol
Dávid húrjain szikrázik a dallam
és nem a költők nagybetűvel írt
csillaga, n~m~Tóth Arpád s Füst Milán,
nem Musset Holdja az,
és nem is at a fehér, déli füstcsík,
mely napsütésben is
hirdeti az éj nem mt11ó tüzét:
nem csillag ez, a nyughatatlan elme
kikötője, vagy ha úgy akarod,
új földrész is talá1~

melyre hódolva nézek, ám meghalni
én úgy fogok még, mint apánk, anyánk 
Vörösmarty, Ady ege alatt.
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