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A közösség teológiája
A közösség teológiájáról beszélni egyszerre elcsépelt és új feladat.

Nyilvánvaló, hogy az egyház önmagában közösség: vagyis az a
konkrét, látható és strukturált forma, amelyben kifejeződik Isten új
és megváltott népének élete. Ugyanakkor ma a Szentlélek "kairo
szát" éljük, s ennek egyik legsajátosabb vonása, hogy új módon
értelmezi az egyházat. Abból a szempontból, hogy mit jelent az
egyház mint közösség.

Ha az egyházról mint közösségről beszélünk, ez ma sokkal
mélyebb és központibb jelentőséggel bír, mint a múltban Ennek
egyik oka, hogy a II. Vatikáni zsinat újra felfedezte a kommunió
ekkléziológiáját; a másik, hogy korunkban - ha nem is mindig
következetesen és egyértelműen - központi helyre került az em
beri személy és annak lényegileg társas természete. E két témával
kapcsolatban a Lumen Gentiumban és a Gaudium et Spesben talá
lunk újszerű gondolatokat.

Ezek a tények változást idéztek elő egyház-felfogásunkban. Ed
dig meghatározhattuk úgy az egyházat mint a hívők vagy a meg
kereszteltek közösségét, ma azonban ez már elégtelen. Az egyház
arra hivatott, hogy a kommunió közössége legyen. S ez olyan
igény, amely nemcsak az elkötelezett keresztények között találha
tó meg, hanem azok között is, akik mintegy kívülről szemlélik az
egyházat, s úgy érzik, hogy az egyidejűleg vonzó és taszító is
számukra. Vonzó mert felfedezik, hogy értékes kincset hordoz, ta
szító mert ez a kincs (az Evangélium) nem jelenik meg eléggé a
keresztény közösség életében és cselekedeteiben.

Megkísérlem teológiailag elmélyíteni a kérdést: mit jelentett a
múltban (és gyakran ma is) - a hit vagy a szentségek szempont
jából -, hogy az egyházat közösségként (vagy societasként) hatá
roztuk meg. Azt jelentette, hogy kiemeltük a közösségnek két 
kétségkívül alapvető és lényegi - elvét: Isten igéjének hirdetését
és ennek hittel való elfogadását (fides ex auditu - a hit hallásból
ered), továbbá a látható és hatékony bekapcsolódást Isten népébe
a szentségek által.

Ami így elsődlegesnek és lényeginek látszott az egyházban, az
az egyes személyek kapcsolata volt Jézussal, az Ó üdvözítő műve
által. Az egyház itt úgy jelent meg, mint üdvözítő közösség. De e
szemléletben első helyre került az én és az Isten közötti kapcso
lat, s kevés szó esett az üdvösség közösségí dimenziójáról. A fele
barát iránti szeretet (ami lIa törvény teljessége") sem úgy jelent
meg e szemléletben, mint aminek lényegi és egyházat alkotó érté
ke van, hanem inkább úgy, mint egy erény, amelyet szükségsze
rűen gyakorolnia kell az egyénnek, aki a szeretet alanya, s amely-
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1Jn 3,23

1Jn 4,6

vö. Gal 5,6
1Jn 4,12

Vö. Jn 13,34-35;
15,12-13

re rászorul - anyagi és lelki értelemben - az a személy; aki a
szeretet tárgya.

Ezt a felfogást módosította egyrészt az, hogy a modern korban
előtérbe került a személy és annak történelmi és társas termé
szete, másrészt a kommunió ekkléziológiájának újrafelfedezése.'
Ebben az összefüggésben nem elegendő már a hit és a szentsé
gek; és nem elegendő a kegyelem és a személyes (individuális)
elköteleződés az örök üdvösségért. Közös tapasztalatra kell szert
tenni, egy közösségileg meghatározott létezés történelmi valóságában; s
ez lesz a személy megvalósulásának helye és eszköze.

Lényegileg ez tehát az "idők nagy jele"; s itt rejlik a magyará
zata annak, hogy a nyugati világban sok kortársunk válságba ju
tott hitében és az egyházhoz való tartozásában; s egyidejűleg ez
sürgeti az "új evangelizációt", amelyről II. János Pál beszél.

Mindez arra indít bennünket, hogy új módon értelmezzük az
egyházat: mint a kommunió (azaz testvéri szeretet - lelki egy
ség) közösségét, úgy, ahogy ez megjelenik Jézus gyakorlatában és
szavaiban és az induló apostoli közösségben. Nem ugyanezt a
kérdést teszik e fel mindazok, akik új lelkipásztori utakat keres
nek, vagy az új lelkiségi áramlatok, hogy - G. Lohfink kifejezé
sével élve2

- "milyennek akarta Jézus a közösséget?"
Úgy tűnik, hogy a lényegi mondanivaló, amit az Újszövetségből

kiolvashatunk, a következő: a keresztény közösség úgy jelenik
meg benne, mint olyan közösség, ahol a'Jézus Krisztusba vetett
hit a hívők közötti kölcsönös szeretetben valósul meg. Van egy
szöveg János első levelében, amely hangsúlyozza a keresztény
közösségnek ezt a jellegzetességet: "Ez az Ő parancsa, hogy
higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban és szeressük egymást."

A keresztény közösségben, meghatározó a hit Jézus Krisztus
ban, az Atya küldöttében, s irántunk való szeretetének (agapé-já
nak) hatékony jelében: .Mi megismertük a szeretetet, amellyel az
Atya szeret minket, és hittünk benne" - mondja János apostol.
Ez azt jelenti, hogy a hit Isten ajéndékából kharisz születik, s
megkívánja, hogy válasszuk Ót saját létünk abszolút értelmének:
ezt jelenti a hit, amelyet az üdvösség igehirdetése kelt fel ben
nünk, s amely teljességgel hatékonnyá a keresztségben válik.

De éppen ebből következik, hogy a keresztény közösség meg
határozója a Krisztusban hívők közötti kölcsönös szeretet. Éppen
így válik a hit "cselekvővé" - ahogyan szent Pál mondja - Is
ten agapéja így válik "tökéletessé" bennünk, s így éri el - János
.szavaival - a beteljesülést. Nem ok nélkül van, hogy a katolikus'
teológia mindig a szeretet által meghatározott hitről (fides carítate
formata) beszélt.

De nem elegendő ezt egyszeruen hangsúlyoznunk. Az a pa
rancs, amelyet Jézus "újnak" és az "Ó parancsának" nevez, a köl
csönös szeretet parancsa. "Új parancsot adok nektek. Szeressétek
egymást, ahogy én szerettelek titeket..." Itt van a gyökere a "koi-
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noniában" való életnek, amely a keresztény közösség sajátja. Pa
radox módon a kölcsönös szeretet e parancsa egyidejűleg a "ma
ximuma" és a "minimuma" a keresztény közösség életének. A
"maximuma", mert a hit itt válik cselekvővé, és a szeretet itt éri
el tökéletességét; s a "minimuma", mert ha nincs meg ez a kifeje
zett elhatározás (szövetségkötés), hogy kölcsönösen szeretni akar
juk egymást Krisztusban, mégpedig úgy, mint Krisztus, akkor
nem lehet (a szó teljes értelmében) keresztény közösségről beszélni.

A szeretet kölcsönössége által az Isten és az én kapcsolata ma
gában foglalja a testvérrel való kapcsolatot és a testvérek közötti
kapcsolatot. Az örök üdvösség így válik aktívvá a történelemben,
így lép be az ember történelmébe. Ahogy Rudolf Pesch mondja: a
kölcsönös szeretet parancsa által "a menny (a Szentháromság)
életformája" a "föld életformájává" lesz. Jézus imádságának meg
felelően: "amint a mennyben, úgy a földön is".3

Valójában Jézus ugyanarra a kapcsolatra hívja meg apostolait,
amelyben Ö él az Atyával, a Szentlélek mindkettőjüket átölelő
szeretetében. "Amint te Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy
legyenek ők is egyek mibennünk." Jézus tanítványainak éppen ez
a megkülönböztető jegye: "Erről ismerjék meg, hogy tanítványa
im vagytok"; "Legyenek egyek, hogy a világ elhiggye, hogy te
küldtél engem."

Másrészt, ha a keresztség a Jézus Krisztusba vetett hitnek a pe
csétje (a hit szentsége), az Eucharisztia a csúcsa és forrása a hívők

közti kölcsönös szeretetnek (az egység szentsége). A kölcsönös
szeretet nélkül tehát nemcsak a hit nem "tökéletes", és nemcsak a
kegyelem nem válik hatékonnyá az életben, hanem az egyház
sem képes - a történelmi láthatóság szintjén - kifejezni, megje
leníteni azt a mélységes titkot, ami ő, az Eucharisztia által: "Aho
gyan egy a kenyér, úgy mi is, bár sokan vagyunk, egy test va
gyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk."

Egyszóval a kölcsönös szeretet gyakorlata nélkül az egyház
nem válik teljességgel azzá, ami: "az Istennel való bensőséges

egyesülésnek és az egész emberi nem egységének szentségévé" .
Meg szeretnék állni egy pillanatra a "szentség" e fogalmánál,

amelynek - mint ismeretes - nemcsak a zsinat egyháztanában
volt központi helye, hanem Szent Pál által az Újszövetségben is.
Az egyház jele és eszköze annak, hogy Krisztus jelen van az em
berek között, Ha azt mondjuk, hogy az egyház közösség, ez azt
jelenti, hogy a feltámadott Krisztus élő és hatékony jelenlétének
szentsége, éppen azért, mert benne (a hitből és szentségekből táp
lálkozó) személyes kapcsolatok történelmi és konkrét formát ölte
nek. Dietrich Bonhoeffer ezt egy találó kifejezésselí így fogalmaz
ta meg: az egyház "Christus als Gemeinde existierend" (az egy
ház Krisztus, közösségi formában).'

A keresztény közösség jelenkori teológiája, amely azokra a ref
lexiókra épül, amelyekről eddig szóltam, teljesen érthetővé teszi
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5 II. János Pál
kifejezése a római

szinóduson
Mt 18,20

A Szentlélek jelenléte

1Ján 1kk

Az evangelizáció mint
forrás éscél

GS. 38.p.

az egyháznak ezt a szentségi valóságát, amelyben összekapcsoló
dik az egyház történeti és szentségi dimenziója, ugyanúgy amint
Jézusban is a legteljesebb egységben van az isteni és az emberi
természet.

Hiszen mit jelent az, hogy - amint a Liturgikus Konstitúció
mondja - "Krisztus folytonosan jelen van egyházában,,?5 
Nemcsak azt, hogy jelen van igéjében, a szentségekben, a pap
személyében hanem azt is, hogy jelenvalóvá válik ott, ahol ketten
vagy hárman összejönnek az ő nevében.- Mert saját Testévé teszi
őket, nemcsak egyénenként és misztikus szinten, hanem közössé
gileg és történelmi dimenzióban is.

Az ószövetségi hagyomány fényében és az Újszövetség tanúsá
ga szerint tehát azt kell mondanunk, hogy Krisztus hatékony mó
don jelen van - Szentlelke által - ott, ahol a hit és a szeretet
"tökéletessé" válik a kölcsönös szeretetben. Ily módon az egyház
mint közösség - és nemcsak mint az ige hirdetője és a szentsé
gek osztogatója - lesz a föltámadt Úr szentsége.

5. A kölcsönös szeretetnek ez a központisága semmiképpen
sem jelenti a közösség önmagába zárkózását.

Ha a kölcsönös szeretet hiteles, akkor mindenki felé nyitott, el
sősorban a szegények felé (anyagi és lelki értelemben egyaránt).
Mert a keresztény közösség nem fejeződhet ki és nem találhat ön
magára, csak "önmagán kívül", a küldetésben. Sőt, azt monda
nám, hogy a kölcsönös szeretet - amennyiben a föltámadt Krisz
tus a közösség jelenlétének jele és eszköze - előföltétele egy tár
sadalmi és evangelizáló cselekvésnek. Ennek alanya az a keresz
tény, aki valóban megtapasztalta a közösség-egyházat, és ezért Jé
zus inspirációja és terve szerint tud közösségi módon cselekedni
a világban.

Az evangelizáció nézőpontjából világossá válik, hogy a közös
ség, amelyben Krisztus kommuniója élő, egyszerre forrása és célja
az egyház küldetésének. A küldetés-misszió ugyanis azt jelenti,
hogy mindenki részt vesz - szóval és az élet tanúságtételével 
a Krisztusban Istennel és a hívekkel megvalósuló kommunióban.
Majd a kölcsönös szeretet tapasztalatától megvilágosítva az evan
gelizáció képes lesz fölvenni az "üdvösség dialógusának" azt a
formáját, amelyet a zsinat ajánl számunkra (más egyházak ke
resztényeivel, más vallások követőivel, más meggyőződésűembe
rekkel).

A társadalmi elkötelezettséget, a szegényeket előnyben részesí
tő szeretetet és az ellenségszeretet tekinijük a hiteles szeretet pró
bájának. Mert ezek a tények igazolják, hogy mindenkihez elér Is
ten szeretete, és ezért mindenki meg van híva a szeretet kölcsö
nősségére.

Igy a keresztény közösség fölfedezheti, hogy az új parancs 
amint a Gaudium et spes írja - nemcsak az egyház belső életének
a törvénye, hanem a világ átalakításának is. A társadalmi, gazda-
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LG 5

VÖ. ApCsel 4,34-35

CL. 34

VÖ 2Kor 1,20

2Kor 12,9
Az egyház hajtóereje:

a lelkiség

1Kor 12, 4-6

sági és politikai élet ténylegesen ebben a törvényben találja meg
feltételét, mértékét, végső célját, amire a keresztény közösség 
mint "az Ország csírája és kezdete" meghívást kapott, hogy arról
prófétai tanúságot tegyen. Hogy csak egy példát említsünk, elég
a jeruzsálemi közösségben megélt javak prófétai jelentőségére

gondolnunk.
A közösségnek ehhez a új teológiai felfogásához szorosan kap

csolódik a pasztoráció új szemlélete. Nem véletlen, hogy II. János
Pál pápa, amikor "új evangelizációról" beszél, "az egyházi közös
ség újjáalkotásának" feladatára gondol, és ezzel egyidőben lIa tár
sadalom újjáalkotására is".

Ez annyit jelent, hogy az egyházi közösség kapcsolatainak és
struktúráinak együttesét újból létre kell hozni, mert azok a ke
reszténység társadalmi háttérbeszorulásával megszűntek, figyelve
arra, amit a Lélek ma mond az egyháznak, az idők jelein és a ka
rizmákon keresztül.

A ránk váró feladat nagysága, erőink elégtelensége, korlátaink,
a konkrét nehézségek tudata gyakran elbátortalaníthat bennün
ket. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az Atya értünk és min
denkiért kimondta az Ö végérvényes "igenjét" Jézus Krisztusban.
És hogy a ránk váró feladat: a Lélek egy kairosza, pillanata, és
egyben korunk szükséglete. A fordulat nagy korszakában élünk,
és az Úr biztosít bennünket: "Elég neked az én kegyelmem, az
erő ugyanis a gyöngeségben nyilvánul meg teljesen".

Mindez azt mondja számunkra: annak, hogy az egyház élő és
cselekvő legyen, egyetlen és állandó előföltétele a lelkiség. Vagyis
a Szentlélek múködése bennünk és közöttünk. Isten: Atya, Fiú és
Szentlélek, aki egységben építi egyházát: lIa lelki adományok kü
lönfélék, de a Lélek ugyanaz. A megbízatások is különfélék, de az
Úr ugyanaz; kűlönfélék a csodatettek is, de Isten aki mindezt
mindenkiben véghezviszi, ugyanaz."

Ami tehát mindenekelőtt és mindenki számára - papok, szerze
tesek és világiak számára - a legfontosabb, az egy mélységes és egy
szeru megtérés, arra, amit a Lélek ma mond az egyháznak. Olyan
megtérés, mely hitből és örömből fakad. Szükség van továbbá, a kép
zésnek olyan pedagógiájára, amely elvezet bennünket a kommunió
nak erre a lelkületére és a közösségben való életre. II. János Pál pápa
a legutóbbi római szinódus folyamán a .közösségi egyháztan iskolái
nak" (scuole di ecdesiologia di comunione) szükségességéről beszélt.
Végül szükséges múködésbe hoznunk a közös felelősségnek azokat az
eszközeit és a részvételnek azokat a struktúráit, amelyek által a kom
munió nemcsak a személyek közötti kapcsolatokban válik életté, ha
nem a közösség döntéseiben és cselekedeteiben, valamint a közössé
get alkotó különbözö valóságok kapcsolódásaiban is. ilyenek példá
ul az (egyházmegyei) lelkipásztori tanácsok vagy a kisebb közössé
gek is, amelyekből a nagyobb közösség felépül. A nagyobb közösség
így válik a közösségek közösségévé.
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6 Rahner szerint a jövő lel
kiségének újdonsága lesz
"a testvéri közösség,
amely a Lélek ugyanazon
megtapasztalására vezet
el". Elismeri, hogy .mi idő

sebbek, eredetünk és ne
veltetésünk következtében
lelkileg individualisták vol
~unk... Ki gondolt arra,
hogy van közösségi Lélek
tapasztalás? Úgy gondo
lom, hogy a jövő lelkisé
gében a testvéri lelki kö
zösségnek, az együttesen
megélt lelkiségnek meg
határozóbb szerepe lesz."
K. Rahner: Hit, szeretet,
remény. Egyházfórum Bu
dapest-Luzern, 1991,
5(}-52

7 A Filippiekhez írt levél
himnuszában .szó van,
legalábbis a háttérben, az
lsten-képnek egy egyete
mes és döntő fordulatáról,
amely szerint lsten elsö
sorban nem 'abszolút ha
talom', hanem abszolút
'szeretet', akinek minde
nekfelettisége nem abban
áll, hogy magának tartja
meg azt, ami az övé, ha
nem elhagyottságában...
Istennek (a megtestesü
lésben való) kiüresedésé
nek ontológiai lehetősége

lsten örök önkiüresedésé
ben, háromszemélyű aján
dékozásában van..."

8H. U. v. Balthasar: Myste
rium paschale. in: Myste
rium salutis. 6,189.

Abban mindannyian egyetértünk, hogy szükség van közösségi
lelkiségre. Karl Rahner, felismerve a múlt inkább individuális lelki
ségének napjainkban kevéssé hatékony voltát, ez utóbbiban látta
a "jövő Ielkíségét'". W. Kasper pedig rámutat, hogy ennek a lé
nyege az Isten és a felebarát iránti szeretet egységében ál( De
mik a jellemzói ennek a közösségi lelkiségnek? S melyik az az út,
amely hozzá vezet?

A lelki és egyúttal teológiai-pasztorális tapasztalat, ami meg
érett bennem ezekben az években, azt mondatja velem, hogy- az
út nem más: mint az izzó és kizárólagos szeretet Krisztus, a Ke
resztrefeszített iránt. Amint mindig is így volt ez a keresztény lelki
ségben. De míg egy individuálisabb lelkiségben a Keresztrefeszítettel
való egyesülést - önmaguk kiüresítése által - elsősorban úgy élték
meg, mint az Istennel való egyéni egyesülés útját, ma önmagunk ki
üresítése - azaz a képesség, hogy a legteljesebben átadjuk magun
kat embertársunknak és hogy a legteljesebben magunkba fogadjuk
őt - úgy jelenik meg, mint az Isten tanítványai közötti közösség
(kommunió) útja, S éppen ez korunk lelki "kairosza".

Talán a korábbi individuálisabb beállítottságú szemlélet következté
ben nem figyeltünk fel eléggé arra, hogy amikor Pál apostol a Filippi
ekhez írt levélben (2. fej.) akiüresedésről - a kenosziszrál - beszél,
amelyet Krisztus megélt, ez buzdítás keretében hangzik el, amelyben
meghívja a tanítványokat, hogy jussanak el a közösség (koinonia) tel
jességére. Igen, mert ahhoz hogy eljussunk a kommunióra (a lelki
egységre) a közösségben, magunkévá kell tennünk Krisztus látás- és
cselekvésmódját: Ö pedig kiüresítette önmagát. Joggal jegyzi meg
Hans Urs von Balthasar, hogy ennek a híres krisztológiai himnusznak
a háttere - legalábbis bennfoglaltan - szentháromságos.' Az Atya és
Fiú közti kölcsönös szeretet a Szentlélekben - amely kiárad az embe
rek szívébe is -, abból az örömteli, szabad és abszolút ürességből

származik, amelyben megvalósul a három isteni személy "perikhore
szisze" (egymást magába foglaló, egymást átjáró élete).

Az Európával foglalkozó 1991-es püspöki szinódus nyilatkoza
ta kiemeli, hogy a szentháromságos szeretetet a legteljesebb mér
tékben Jézus kenoszisza nyilatkoztatja ki. "Ezért - folytatja a
nyilatkozat -a szeretetben való kommunió és önmagunk megta
gadása az Evangélium lényegéhez tartozik, amelyet hirdetnünk
kell Európának és az egész világnak..."

Meg vagyok győződve, hogy ez az az út, amelyen ma olyan ke
resztény közösségek születhetnek, amelyek a remény jelei és eszkö
zei lesznek a világ számára, mert a feltámadott Jézus él közöttük.

Kiss Imre fordítása
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