
A modern perszonális látásmód szerint a kereszténység nem tan, nem is ideoló
gia, hanem egyetlen élő személyben foglalható össze: a kereszténység Krisztus!
Krisztus nemcsak szerzője, hanem egész tartalma is a kereszténységnek. Ebben kü
lönbözik minden más vallástól és ideológiától, melyek létezhetnek szerzőjük sze
mélyétől függetlenül :is (vö. Karl Adam i. m. 11-16.). S ha a teremtett személy
csak a Jézus Krisztusban köztünk megjelent és egyházában a világ végéig élő,

végtelen isteni személyben teljesülhet ki, akkor számunkra a mai idők nem re
ménytelenek, hanem nagyszerű lehetőséget kínálnak, ha hitelesen teszünk tanú
ságot nemcsak igehirdetésünkben, de szolgáló szeretetünkkel is a bennünk élő

Krisztusról, aki egyedül képes megkönnyíteni és boldoggá tenni a fáradt és meg
terhelt embert. Az embereknek elsősorban nem tanok kellenek, hanem olyan
élő személy, aki végtelenűl tökéletes, és aki a hozzá jövőket tökéletessé is tudja
tenni a szeretetben. Nekünk tehát nem az a dolgunk, hogy varázsrecepteket ke
ressünk az emberek bajaira. Nem is az, hogy napnál világosabban bebizonyítsuk
Krisztus tanítását, mert az minden emberi értelmet felülmúló misztérium. Hisz két
emberi személy barátsága is az. Nem is az a feladatunk, hogy objektív törvénye
ket hirdetve moralizáljunk, mert ezzel csak elidegenítjük az embereket. Nekünk az
a kötelességünk, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a kegyelme által bennünk
élő Krisztusról, az ő öröméről és békéj éről, melyet ez a világ meg nem adhat.
Ehhez azonban az kell. hogy az evangélium paradoxonjait előbb mí magunk is
átéljük, és önző módon ne magunknak éljünk, hanem számunkra az élet Krisz
tus legyen (Fil 1,21).

A pasztorális levelek és Szent Ignác leveleinek püspöke

GYÜRKI LÁSZLÓ

,E PI SZHOPOSl, PRESBI TEH, PÜSPÖ!I
Az újszövetségi Szeritírásban szereplő "episkopos" - püspök - nem fedi a

mí "püspök" fogalmunkat. Az "episkopos"-nak nincs meghatározott és pontos je
lentése kezdetben. Ugyanakkor Szent Ignác leveleiben már a mai értelemben vett
püspököt jelenti az "episkopos". Milyen fejlődésen ment át ez a kifejezés? Tud
juk-e pontosan kísérni ezt a fokozatos fejlődést? Sok szempontból csak hipotézi
sekre hagyatkozhatunk, még akkor is, ha ezek jól megalapozottak. Az Újszövetség
írásai a kezdeti állapotot tükrözik, bennük még csak a maggal találkozunk, amely
nek szárba kell szöknie. Ezt a fejlődést szeretnénk röviden megvízsgálni.

Az ősegyház hierarchiája

Az első pünkösd után még elég kezdetleges volt az egyház szervezete.' Meg
találjuk a "t,izenkettőt" - az apostolok testületét - és a tanítványokat. Az apos
tolok közül kezdetben kiválik Péter, rnínt feje a tizenkettőnek. A jeruzsálemi kö
zösség nem szakadt el azonnal a zsidóságtól. Az Apostolok cselekedeteinek tanú
sága szerint gyakran látogatják a templomot (2,46; 3,1; 5,42). Lassan kezdtek csak

. szervezkedni. Az apostolok erejét meghaladta a munka, s ekkor választották a dia
kónusokat (Apcs 6). A diakónusok nemcsak anyagiakkal foglalkoztak, hanem ige
hirdetéssel és keresztéléssel is.

A Palesztínán kívüli keresztény közösségeket a jeruzsálemi mintájára szer
vezték meg. A közösségeket valamelyik apostol alapította, s időről időre megláto
gatta őket. Az apostol a fej, ő irányít. Sokszor levelei útján, máskor meg tanít
ványai, megbízott jai útján. De az apostoli vezetés és irányítás mellett kialakul a
helyi hierarchia is - zsidó mintára. Minden zsidó közösségnek megvolt a maga
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presbiteríuma, öregek tanácsa, amelyet öreg, tiszteletre méltó, tapasztalt férfiak
alkottak. Minden zsinagógának megvoltak a "vénei" - legalább hét ember -,
akiknek adminisztratív, pénzügyi és ítélkező szerepük volt. Az evangéliumokban
hallunk a kafarnaumi és jeruzsálemi vénekről. A főpapokkal és írástudókkal együtt
ők alkották a szanhedrint, a főtanácsot. A zsidó véneknek ez a tanácsa befolyást
gyakorolt a keresztény közösségek szarvezetének kialakulására. Bizonyos idő múl
va megtaláljuk a keresztény közösségekben a véneket, a presbitereket. Ez az in
tézmény tehát a zsidóságból jött át a kereszténységbe. Pál és Barnabás Jeruzsá
lemben a presbitereknek adják át az adományokat, amelyeket Antiochiából hoz
tak. Az első zsinaton is megtaláljuk őket az apostolok mellett. Pál és Barnabás
is igy szervezi meg a pogányságból megtért keresztényeket jeruzsálemi míntára.
Minden egyháznak vannak kézföltétellel rendelt presbiterei (Apcs 14,23). Ezek egy
meghatározott közösséghez tartoztak. Vajon már ekkor volt-e a közösségnek helyi
Iőnöke, felügyelője, "episkopos"-a, aki a presbiterek, diakónusok és hívek fö
lött állt?

Az újszövetségi Szeritírás néhány helyén az "episkopos" és a "presbyteros"
ugyanazt a funkelót jelzi (Apcs 20,17; Tit 1,5). Más helyeken viszont az "episko
pos" magába foglalja a presbitereket ás. Szent Pál beszél a püspökökről és dia
kónusokról, s nem szól a presbiterekről. Pedig a közösségben presbiterek is vol
tak (FH 1,1; 1Tim 3,1.13). További érdekessége ezeknek a helyeknek az, hogy az
"episkopos" többesszámban szerepel, pedig Efezus vagy Filippi városában nem le
hetett - a hagyomány szerint - több püspök, mint egy. Ebből is látjuk, hogy
nem szoros értelemben vett püspökről van szó. Minden arra utal, hogy az "epis
kopos" és "presbyteros" az Újszövetségben - néhány kivétellel - azonos tartal
mat jelez. Ez az egzegéták általános véleménye. Miért volt akkor mégis két szó
használatban? Vagy talán különböző volt a funkciójuk? Püspöki vagy papi fela
datuk volt? Hogyan fejlődött ki e helyzetből a monarchikus püspökség? Egyházi
hagyományból-e, vagy pedig visszavezethető Krisztus alapítására ';'

Az "episkopos" és "presbyteros" közti különhség

Nem valószínű, hogy szinonim szavakról van szó.' Elemzésük éppen az ellen
kezőt bizonyítja. "Presbyteros" = öreg, éltes, vén. "Episkopos" = felvigyázó, fel
ügyelő. Az első állapotot, a második pedig hivatalt, funkciói jelent. A "presby
teres" a zsidóknál és görögöknél egyaránt az élőkelőket jelentette, akik koruk,
vagyonuk, családi származásuk miatt tekintéllyel rendelkeztek. Hivatalos és kol
lektív tekintéllyel: tanácsot alkottak, véleményt nyilvánítottak és szavaztak. Nem
csak a zsidó közösségekben, hanem a pogány világban is megtaláljuk ezt az in
tézményt (pl. Egyiptomban a presbiterekből álló hasonló testület volt a város élén;
ismerjük a mcsterek presbiterturnút, továbbá ők álltak a vallásos testületek élén
is). A presbitereket szinte minden népnél megtaláljuk. egészen a modern "szená
tusz"-ig.

Egészen más volt a jelentése ez "episkopos"-nak. Nem méltóságot, tekintélyt,
hanem egy hivatal betöltőjét jelentette. Nem kollektív és névtelen, hanem sze
mélyes és felelősségteljes hivatalviselőt jelzett, őrködés, felügyelet volt a feladata.
Az Ószövetségben a szó következő [elentéseit találjuk : kormányzó (Bir 9,28), ka
tonai parancsnok (4 Móz 31,14; 4 Kir 11,15), a templom szelgálatára rendelt fel
ügyelő (4 Móz 4,16; ·4 Kir 11,18), megbízott a munkások bérének kifjzetésére (4 Kir
12,11).

Megtaláljuk az "episkopos"-t (mebaqqer) a kumrani szekta irataiban lis3,

különösen a Damaszkusz-iratban. A Szekta-iratban két helyen szerepel (lQS VI.
12. 20). "A nagyok gyűlésén ne mondjon ki senki olyan szót, amely nem a Na
gyok, vagy a Nagyok felett ,felügyelő férfi' tetszése és felfogása szerint van." A
felügyelő tehát a közösség vezetője vagy vezető tisztségviselője. Ö ítélkezik a tör
vényszegésben vétkes felett: "Ha valaki a Tan ellen vét és felebarátja látja, de
egyedül van, s az ügy halálos büntetéssel jár: fedje fel a .telügyelőnek' feddésként
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a vétkes jelenlétében." A visszaeső bűnöst újból jelenteni kell a "felügyelőnek"

(CD. IX. 17-22). Minden privát ügyben is hozzá kell fordulni (CD. XIV. 11-12).
A papnak is ki kellett kérni a "felügyelő" tanácsát (CD. XIII. 6). Ezenkívül a
felügyelő nemcsak bírói tekintély, hanem ő társainak pásztora is: "Oktassa a Na
gyokat Isten tetteire... oldja fel mínden köteléküket, amelyek gúzsba kötik
őket ..." (CD. XIII. 7-10). A jelentkezőket egyedül a felügyelő beleegyezésével le
het a gyülekezetbe vinni (CD. XIII. 11-12), s ő tesz próbát a jelentkezővel (CD.
XV. 7-8. 11). Egészen különleges tisztsége van a felügyelőnek a szekta egész tá
bora felett. Hatáskörébe tartozik a papok testülete, továbbá a tíz bíróból álló
testület is, amelynek négy tagja pap, hat pedig laikus (CD. X. 4-10; XIV. 12-1G).

A görög-római világban is megtaláljuk az "episkopos"-t: a város elöljárója"
adminisztratív hivatalnok, templomfelügyelő formájában. Amint látjuk, a "pres
byteros" és "episkopos" köztí különbség az, hágy az első méltóság, a második pe
dig hivatal. Elképzelhető azonban a kettő együtt, sőt ez természetes is: a vének
közösségéből valakire hivatalt is bíznak. Igy a "presbyteros" "episkopos" is lett.
Mai példa: egy szenátor prefektus lesz. A prefektus és szenátor nem szinonim
szavak.

A "presbyteros" szó a régibb. Az első időkben csak ezt találjuk. Amint lát
juk, ők vannak az apostolok mellett Jeruzsálemben; az apostolokkal ők vezetik a
jeruzsálemi zsinatot; velük találkozik Pál Jeruzsálemben; ők választanak kísérőket

Pál és Barnabás mellé (Apcs 14,13). Az "episkopos" csak később' jelenik meg. Elő
fordulása sokkal ritkább és elszigeteltebb a szővegekben, mint a "presbyteros"-é.
Az "episkopos" bizonyos kapcsolatban van a diakónussal (Fil 1,1; 1Tim 3,2.8). A
diakónus a profán görög forrásból ismert szó, egy meghatározott szelgálatot tel
jesítő személyt jelöl, akii alá van rendelve a közösségnek, Amint látjuk, ez is el-
lentétben van a "presbyteros" jelentéssel. .

Az "episkopos" és "diakonos" az ősi hierarchia fejlődésében valószínűleg új
fázist képviselt. Az egyház növekedett és az öregek tanácsának szüksége volt se
gítségre. Igy aztán felelős vezetőket állítottak és meghatározott feladattal látták
el őket. Ezek voltak az episzkoposzok és diakonoszok. Könnyen elképzelhető, hogy
mindez a hellenista környezet hatására jött létre, melyben az egyház egyre inkább
elterjedt. Ezek a szolgálattevő személyek önként vállalták a szolgálatot, legalábbis
az episzkoposzek a presbiterek közül, Erre utal az a körülmény, hogy egyidőben

presbitereknek és episzkóposzoknak is nevezi őket a Szentírás. Nem ugyanazon a
jogcímen, mivel előbb presbiterek voltak, a vének tanácsához tartoztak, akik kor
mányozták a közösséget. és csak akkor lettek episzkóposzokká, mikor meghatáro
zott feladatot is kaptak. Ezt a speciális feladatot meg lehet már különböztetni
attól, amely csak a presbiteri testületé volt.

Az "episkopos" feladata

Vajon az "episkopos" felszentelt szolgálattevő volt-e, vagy csak egyszerű vuagr
ember? Egyes szentírásrnagyarázók szerínt semmiféle szentelésről sincs szó, az
"episkopos" laikus volt. Ezt azzal próbálják alátámasztani, hogy kezdetben az is
tentisztelettel és lelki hatalommal kapcsolatos dolgok a vándor misszionáriusok
számára voltak fönntartva. Ezek a karizmatikus személyek - az apostolok, pró
féták, doktorok, evangelisták (IKor 12,28; Ef 4,11) - alkották a felső hierarchiát.
Velük szemben a helyi szolgálattevők - az episzkoposz és a diakónusok - n em
voltak mások, mint világi hívek, akiket hittestvéreik választottak maguk közül a
közösség ügyeinek intézésére, vagyis a közösség javainak kezelésére, özvegyek se
gélyezésére, vendégek fogadására stb. Ez az anyagi jellegű szolgálat ki.tűnik magá
ból a névből is, amelyet görög környezetből kölcsönöztek. Csak később, az apos
tolok, misszionáriusok eltűnésével kapták meg a helyi szolgálattevők a lelki ha
talmat is, és így lettek a tanításnak és istentiszteletnek is egyedüli szolgáí. Ha
ez a vélemény beígazolódnék, akkor kérdésessé válnék az egyházi hierarchia apos
toli, a papi hatalom isteni eredete. A Szeritírásban azonban éppen az ellenkezőjét

látjuk. .
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Amikor Szent Pál a Timóteusnak és Titusznak írt levélben megrajzolja a jó'
"püspök" és jó "diakónus" portréját," nemcsak időleges dolgokkal hozza azt kap
csolatba (lTim 3,1-23; Tit 1,6-9). A kívánt tulajdonságok között valóban megta
lálhatók azok is, amelyek az anyagi javakra vonatkoznak. A püspöknek tehát
ilyen szerepe és feladata is volt. Megtaláljuk azonban emellett azokat a vonat
kozásokat is, amelyek kifejezetten a lelki hatalomra vonatkoznak. A püspök le
gyen alkalmas a tanításra (Tit 1,9): tehát volt tanítói hivatala, feladata. Saját
házában legyen jó gazda (lTim 3,5), azaz vezetője a közösségnek, Ezért is nem
lehet újonnan megtértből azonnal püspök (lTim 3,6). Az igehirdetés és kormány
zás mellett a püspök feladata az istentiszteleteken az eucharisztia bemutatása. Ez
a hatalom nincs kifejezetten említve a szövegekben, de ősi idők óta feltételezik.

Már kezdettől szükség volt vezetőkre minden közösségben a lelkiek vonatko
zásában is. Az apostolok ugyan megalapították az egyes egyházközségeket, de'
utána tovább utaztak, és ha vissza is tértek később, csak rövid időre. Vajon tá
vollétükben ki tanította az újonnan megtérteket, ki elnökölt az imádságnál és kü
lönösen az eucharisztikus liturgiánál ? Az első közösségak valóban fontosnak tar
tották, hogy gondoskodjanak tagjaikr61, de legalább ennyire fontos volt a fiatal'
közösség hite és a kultusz is, amiről színtén gondoskodni kellett. A megbízott ve
zetők nem saját tekintélyükkel kormányozták a közösséget. hanem az apostolok
megbízásából. Az Újszövetség írásai úgynevezett alkalmi írások, és ezért érthető
módon nem tárgyalják kimerítően és világosan ezek megbízatását. Amikor azon
ban szólnak róluk, mándig az apostolokra vagy az apostolok tanítványaira utalnak.

Pál és Barnabás presbitereket rendelnek a fiatal Lykaonia és Pízídía közös
ségébe (Apcs 14,23). Pál apostol megbízza Títuszt és Timóteust, hogy Kréta szi
getén és Efezus környékén presbitereket rendeljenek és állítsanak a hívek élére
(Tit 1,5; 1Tim 5,22). Az efezusi presbiterek előtt arról beszél az apostol, hogya
Szentlélek rendelte őket (Apcs 20,28). A Szentlélektől jön a szentelés az apostolok
kézföltétele által (vö. 1Tim 4,14; 2Tim 1,6). Ezek a szövegek történelmi valószínű

séget adnak arra, hogy a presbiterek és episzkoposzok lelki hatalmat kaptak vagy
az apostoloktól, vagy azok megbízottaitól. Könnyen elképzelhető, hogy bizonyos
népi jelölés is közrejátszott kiválasztásukban. E körűlmények azonban egyáltalán
nem jogosítanak fel arra az állításra, hogy csak egyszerű világiak voltak, minden
lelki hatalom nélkül. Az egyházi hagyomány éppen az ellenkezőjéről tanúskodhat.

Ha az "episkopos" is felszentelt szolga volt, mint a "presbyteros" akkor mí
ben különböztek egymástól? A Szentírás szövegeí erre nem adnak világos feleletet.
Az "episkopos" rendelkezett bizonyos elöljárói és vezetői tisztséggel a közösség
ben. Nem lehetett alárendelve a presbitereknek. hanem éppen ellenkezőleg, ő volt
a közösség vezetője és formálója. Valószínűleg a presbiterek közül került ki. Gö
rög és zsidó környezetben is találunk erre példát: a vezetőt a Tanácsból választ
ják bizonyos végrehajtói feladattal. Talán ebből lehetne érthetőbb az 1Tim 5,1T
is: voltak presbiterek, akik nem elnököltek az istentiszteleten és nem tanították
a közösséget. Az episzkoposzek voltak azok, akik ezt a feladatot ellátták, vagyis
ők elnököltek az összejöveteleken, ők mutatták be az eucharisztikus áldozatot. ők

intézték az anyagi ügyeket. Mindebben a diakónusok segítettek nekik. A többi
nem episzkoposz-presbiter elvben gyakorolta a hatalmat, de ténylegesen nem.

Azt sem tudjuk biztosan, hogy az episzkoposzok mindig ugyanazok a szemé
lyek voltak-e. Elképzelhető, hogy feladatuk csak egy bizonyos időre szólt, és a
presbiterek mínd részesüLtek ebben a szerepben. Újra csak találunk erre görög
és zsidó' példát. Igy esetleg minden presbiter lett egyszer episzkoposz is. Ezt a
Szentírás szövege kifejezetten nem állítja, de nem is tagadja.

Maga az ..episkopos" szó nem volt meghatározott jelentésű. Jelenti az elöljárót,
(Tessz 5,12: Róm 12,8); a pásztort (Ef 4,11); a kormányzással és elöljárói tiszttel
megbízott személyt (IKor 12,28). Valószínűleg ezekben a szavakban a püspök ősi

funkcióit kell látnunk. Ugyanaz a funkció, de különböző a név. Az ,.epdskopos" szó
került ki e változásból győztesen és vált meghatározott kifejezéssé, mivel szilárd'
erkölcsi és lelki felügyelet társult hozzá. A régi görögök episzkoposznak nevezték
isteneiket is, mert vigyáznak az emberre és őrködnek fölötte. Az Ószövetség al-
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kalmazza Istenre is (Jób 20,29), Szent Péter pedig Krisztust nevezi lelkünk "epis
kopos"-ának (lPét 2,25). Valószínűleg ezért is választották az első keresztények
ezt a nevet, hogy az "episkopos" is őrködjön fölöttük, mint Krísztus ; míndezt az
ő nevében tegye.

Történelmi fejlődés a II. század elejéig

Az őskeresztény időben nem tűnik fel a monarchikus püspökség minden te
rületen azonos időben. Antiochiai Szent Ignác <t107) leveleiben már megtaláljuk a
mai értelemben vett püspök lényeges jegyeit: ő a közösség feje, a presbiterek és
diakónusok felett áll (Ep. ad Magn. 6,i; Ep. ad Trall. 2,1; 3,1; 7,2. - Ench, Patr.
44. 48. 49. 50). Két jellegzetes vonása: 1. a közösség egyetlen feje, szuverén hata
lommal rendelkezik a presbiterek testülete felett; 2. úgy kormányozza őket, mint
Krisztus az apostolokat.

Ez az állapot azonban már fejlődés eredménye. Sajnos hiányoznak a bizonyí
tékok, amelyek az átmenetet világosan mutatnák az Újszövetség írásaiból Szent
Ignác leveleihez. Úgy lehetne mondani, hogy a lánc két végét tartjuk csak kezünk
ben, de a közbülső láncszemeket nem látjuk. Ezek pótlásához részben a pasztorális
levelek és némi feltételezések nyújtanak segítséget.

A kollektív vezetésből az egy tekintélvon alapulóhoz könnyen elképzelhető

az átmenet. A presbiterek tesületéből könnyen kitűnhettek a püspökök, akik a
közősség vezetését ténylegesen kézben tartották. Ezek azután lassan-lassan föléje
emelkedtek a többieknek, mínt kiválasztottak és olyanok, akik alkalmasak a ve
zetésre. Ennek a bizonyítására nem szükséges szöveg sem, mert ez a fejlődés tel
jességgel valószínű. Az akkori zsidó kőzősségekben is található hasonló fejlődés

Itt utalhatunk újra a kumrani szekta szervezetére is. Amint láttuk, a "mebaqqer"
színte az egész szekta teljes vezetését kezében tartotta". A keresztény közösségben
az egy tekintélven alapuló vezetés még érthetőbb. "Egy a ti tanítótok, Krisztus'
(Mt 23,10). Az egy püspökvezető ezt a gondolatot még jobban kifejezte.

Ez az egyetlen püspök azonban nem volt még minden szempontból a mai ér
telemben vett püspök. O még csak az első volt a presbiterek között, hiányzott
azonban nála egy lényeges jegy: az apostoli tekintély.

Az "episkopos" és az apostoli tekintély

Az első keresztény közösségek igazi feje és vezére az alapító apostol volt.? A
helyi megbízott csak az ő távollétében irányította a közösséget. Az irányító az
apostol maradt, aki személyesen vagy levelei útján vezette a közösséget. Ez az,
apostoli tekintély azonban nem maradhatott mindig csak az apostolok kiváltsága
Szükségképpen át kellett menníe ennek a hatalomnak segítőtársaikra is. Ezek köze
a segítőtársak közé tartozott Márk, Szilas, 'I'imóteus, Titusz, Lukács és még mások,
akik kísérték az apostolokat. Pál például igen sokszor megbízta ezeket bizonyos
rendelkezési joggal, amely bizonyos apostoli tekintélyt is kölcsönzött nekik. Nem
voltak ugyan Krisztus tanúi, mint az apostolok (ezt a jelleget ugyanis nem lehet
átadni), mégis apostoli hatalomban részesültek, amikor egy-egy megbízatást kap
tak az apostoloktól. Láthatjuk ezt T'imóteus példájában ds. Pál választotta és hívta
maga mellé (Apcs 16,1). Amikor Korintuszban bizonyos nehézségek adódtak a kö
zösségben, Pál elküldi hozzájuk Timóteust Efezusból, hogy rendet teremtsen. Ti
móteus itt Pál képviselője, az ő nevében beszél és cselekszik, és olyan tdsztelet
illeti meg, mint magát az apostolt (1Kor 4,17; 16,10). Ugyanígy akarta elküldeni
Timóteust Filippibe is (Fil 2,19). Később T'imóteust Efezusban találjuk. Az apos
tolnak hozzá küldött levelei megvilágítják tekintélyét és hatalmát: az egész kö
zösség fölött gyakorol hatalmat, neki kell őrködnie, vezetnie és feddenie (1Tim
5,1-16), ő elnököl a Iiturgikus összejöveteleken (2,1-15), az ő feladata a tanítás
(4,6-13-16; 6,3). A püspökök és presbiterek fölött áll: kipróbálhatja őket (3,2-7),
kézföltétellel újakat rendelhet (5,22), a vétkeseket megbüntetheti (5,17-21). Nem
csak egy közösséghez van küldetése, s nemcsak meghatározott ügyben. Úgy lát-
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szik, az egész vidéken megteheti mindezt (lTim 2,8). Hatalma azonban csak át
meneti (ITim 1,3; 2Tim 1,4;4,9.21). Ugyanezt látjuk még világosabban Titusz ese
tében is. Neki egész Kréta szigetére van megbízatása, hogy presbitereket és püspö
köket rendeljen (Tit 1,5). Az ő küldetése is időleges, mert az apostolhoz csatlako
zik, amikor Artemás és Tichikus veszi át a helyét (3,12).

Tírnóteus, Titusz, Artemás, Tkhikus, Epafrász, a kolosszei egyház megalapí
tója - és még sokan mások részesedtek az apostolok hatalmában. Ez azt jelenti,
hogy a közösségekben felsőbb hatalommal rendelkeztek, felszentelt szolgákat ren
delhettek. amit nem tehettek meg a helyi püspökök. Ezek az apostoli tanítványok
a jövendő püspökök hatalmát gyakorolják. Nem püspökök a szó későbbi értelmé
ben; mert nincsenek állandóan egy közösséghez kötve, mint a püspök, de itt már
csak egy lépés választ el a monarhikus püspökségtől.

Később a közüsségek erősödtek és sokasodtak, az apostoli tanítványok meg
bízatása is megsokasodott, területük pedig leszűkült. Az apostolok halálával
a meghatározott egyházban apostoli tekintéllyel működtek. Pál életében el
engedhetetlen volt, hogy az általa alapított egyházban ő írányítson, de aztán
már ő maga rendelt mínden jelentős közösség élére vezetőt. Ez a te
kintély természetes módon egy-egy meghatározott közösségben átszállt a
helyi közösség vezetőjére. Hogya helyi püspök hogyan gyakorolta konkrét rnó
don ezt a hatalmat, nem tudjuk. Ez különböző körülményektől függött. Amíkor
azonban megkapta ezt a hatalmat, a szó teljes értelmében vett püspök lett.

Amint látjuk, a püspökség maradandó intézménye két forma egybeolvadása
ként tekinthető: egyrészt az apostoli felügyelet, másrészt pedig a helyi és egyet.
len püspök jelentősége játszottak közre. Két ellentétes irányú fejlődés találkozot:
itt. Alulról fölfelé a központosító tevékenység, amely kiemelt a presbiterek közüi
egy elöljárót, akiből püspök lett, mínt a kollégium elnöke; valamint felülről le
felé, amikor az apostolok hatalma a tanítványok kezébe, majd közvetlen munka
társaik kezébe került egy-egy meghatározott területen, hogy azután ez a hatalom
a helyi püspök kezébe menjen át. Az apostoli felügyelet visszafejlődött - nem
tekintélyben, hanem kiterjedésben - a helyi püspök hatalma pedig növekedett 
nem kiterjedésben. hanem tekintélyben. Ez a két fejlődési vonal találkozott és
hozta létre a püspöki intézményt, amelynek tehát kettős eredete van: egyrészt,
kiindulva a hely] püspöktől, egyetlen fővé vált egy meghatározott közösségben,
amellyel szeros kapcsolatban is maradt, másrészt pedig az apostoli felügyelőség

utóda lett. s így az apostoloktól örökölte az apostoli hatalmat. E körülmény gyö
kerében különbözteti meg őt a presbiterek közül választott episkopostó!.

Tudjuk, a monarchikus püspökség nem tűnt fel az egész egyházban egyidőben.

Ennek többek közott az is lehetett az oka, hogy ha egy közösséget kezdettől fogva
apostol kormányzott, akkor ez a közösség nem fejlődött az előbb említett módon,
mert ott kezdettől fogva adva volt mindez, Jeruzsálemben Jakab apostol kormány
zott kezdettől fogva, Antiochiában Péter és Pál helyi apostoli tekintélyek voltak.
Ugyanez lehetett a helyzet Szent János apostolnál is, aki élete vége felé püspökö
ket rendelt Efezus környékének városaiba. Azokon a területeken, ahol az apostolok
csak episzkoposzokat rendeltek, de nem adták át a hatalmat nekik, a fejlődés sok
kal lassúbb volt.

Mindez azonban nem változtatja meg az elvi és tényhelyzetet, azt ti. hogya
püspökök egyrészt az apostolok .utódai, másrészt pedig a régi helyi közösségek
püspökeínek örökösei. Ez utóbbiaknak a nevét őrizték meg, mintegy a küldetést
és a lelki őrködést fejezve ki ezzel. Ugyanakkor régi társaik, az egyszerű püspö
kök a presbiterek kőzös nevét vették fel, s így lettek a "papok" elődeivé.
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