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Előzmények

A diakónus a mai
egyházban
Szeretnék kísérletet tenni arra, hogy az állandó diakonátus körüli
vizsgálódások különböző szálait összefogjam. és mind szisztemati
kus, mind pedig a jövő felé tájékozódó gyakorlati nézőpontból to
vábbfejlesszem. Szeretném megmutatní, hogy a diakónus hivatala
alapvető hivatal egyházunkban, és a jövőben egyre inkább azzá kell
válnia.
A diakónus hivatala
Amikor a zsinati atyák az állandó diakonátus megújításának gon
dolatát elfogadták, mint tudjuk, egészen különböző érdekeket fon
tolgattak. Egyesek a jövendő "paphiányt" fígyelembe véve azt re
mélték, hogy az állandó diakónussal tehermentesíteni tudják a pa
pokat a helyi egyházakban, amelyek diaszpóra-jellegűekkéváltak
a társadalmon belül, a fiatal helyi egyházakban pedig erősítik a
misszió helyzetét. Mások fölkarolták a már a zsinat előtt keletkezett
diakonátusi körök eszméit, és az egyház diakóniájának erősítésére

törekedtek. Megint mások számára az állandó diakónus cölibátusá
nak kérdése (egyáltalán a cölibátuskérdés) volt az alapvető problé
ma az állandó diakonátus bevezetésénél.!

A következőkben abból indulok ki, hogy ci díakonátust a zsinat
önálló szentelési fokozatnak nevezte, ezért nem szabad a paphi
ányt enyhítő pótlékként értelmezni.

Az állandó diakonátus bevezetését a világegyház számos egy
házmegyéjében lelkipásztori igények és tapasztalatok készítették
elő; "alulról" indult mozgalom előzte meg, különösen az ún. dia
konátusi körökben, Ezeket az "alulról" támadt kezdeményezése
ket már XII. Piusz pápa bátorította, és azután a világegyház sok
püspöke támogatta a II. Vatikáni zsinaton. Ennek megfelelően a
vitát a zsinaton inkább pasztorális-pragmatikus, mint teológíai ál
láspontok jellemezték. Alapvető teológiai megfontolások, különö
sen Karl Rahner, Yves Congar és mások részéről; ezek gyorsan el
vezettek annak tisztázásához, hogy a diakonátus nem a laikus
apostolkodás egy alakulata, hanem a fölszentelt hivatal külön for
málódása az egyházban. Ezt a fölfogást a zsinat jóváhagyta: a
diakonátus "az egyház számára a legnagyobb mértékben létfon
tosságú hivatal". Az állandó diakonátus bevezetését azért tette le
hetővé, mert a diakonátus teológíai lényegéhez tartozó föladatok
különben számos vidéken csak nehezen végezhetők el (LG 29).

A diakonátus, akárcsak a presbiterátus, az ordo szentségí hivatalá
hoz tartozik, amelyet kézrátétellel és imádsággal adnak át, és amely
nek teljessége a püspöki rend (LG 28k; vö.: 41; OE 17; AG 16).
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Aki a teológiatörténetet csak egy kicsit is ismeri, tudja, a zsinat
idején mennyire kevéssé volt magától értődő ez a kijelentés,
amely visszanyúl az első évszázadok liturgiájához és teológiájá
hoz. Szakít a középkori hagyománnyal, amely az egyházi hivatalt
a papi hivatalra szűkítette, s ezt kizárólag mint konszekrációs ha
talmat szemlélte.

Teológiai gyökerek A megújuláshoz tehát a régi egyház szentelési liturgiájához és
az egyházatyák teológiájához kellett visszanyúlni. E régebbi ha
gyomány fényében a zsinat tanítóhivatali tekintéllyel tisztázhatta,
hogy a diakonátus, presbiterátus és episzkopátus az egyház egy
szentségi hivatalához tartozik. A diakonátusnak mint az egyház
ban való szentségi hivatalnak megújulása tehát egyrészt a jelen
pasztorális szükségleteinek kielégítését célozta, másrészt az egy
ház mértékadó hitforrásainak teológiai megfontolásából eredt.
Csak ebből a kettős mozgásból nyerhetett a diakonátus megújulá
sa kötelező alakot az egyházban.

A zsinat újragondolta az episzkopátus, presbiterátus és diako
nátus viszonyát is. A régi egyház fölfogása szerint a püspöki
rendből indul ki: övé az ordo szentségének teljessége (LG 21). A
diakónusok és papok - csökkenő mértékben - részesednek ab
ban az egy szentségi hivatalban, amely teljességében a püspököt
illeti meg. A püspök munkatársai; eszerint a maguk szolgálatát a
püspök helyetteseként végzik

Püspök, pap, diakónus A diakónusok nem pusztán a püspök meghosszabbított kezei.
Hiszen a szentség tulajdonképpeni kiszolgáltatója maga Jézus
Krisztus; a szentelés a fölszenteltet szentségi jeggyel (character in
delebilis) jelöli meg, ezáltal különös módon hasonul Krisztushoz,
az egyetlen főpaphoz, pásztorhoz és püspökhöz. Emiatt a püs
pöknek nincs abszolút rendelkezési joga a szentelés és a szentelt
fölött sem; tisztelnie kell azt a bizonyos önállóságot és egyéni fe
lelősséget, amely a szentelés szakramentumával adott Krisztus
közvetlenségből származik. Püspök, pap és diakónus tehát, mind
egyik különböző módon, Jézus Krisztus egyetlen küldetésében ré
szesül, s így testvéri és kollegiális együttműködésre vannak utal
va. A papok és a diakónusok nem egyszerűen a püspök aláren
deltjei, hanem úgy kell tekinteni őket, mint a püspök testvéreit és
barátait.'

Végül közelebbről meghatározhatjuk a pap és a diakónus vi
szonyát abból következően, hogy Jézus Krisztus papi hivatalában
különbözőképpen részesednek Amíg a diakonátus még csak egy
átmeneti fokozat volt a presbiterátushoz, úgy látszott, hogy a dia
kónus hierarchikusan alárendelődik a papoknak. Ezt a hierarchi
kus alá- és fölérendelést olvashatnók ki első látásra még a LG 29
ből is. Ott az áll: "A hierarchiában egy fokkal lejjebb állnak a dia
kónusok.." Ámde pontosabb körültekintés után kiderül, hogy
ezen a helyen nem a diakónusnak a papok alá rendelődéséről

van szó, hanem arról, hogy a diakónus csekélyebb részt birtokol
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2H. Vorgrimler:
Sakramenta/theologie
(LeTh 17), Düsseldorf

1987, 288.

3Fil 4; Smyrn 4,1;
Ef 2,1; Magn 2,1.

4rrad. apost. 8.

5Didasc. II, 44.

a püspök hivatalából. Ez belátható a LG 28-ból: "Krisztust az
Atya megszentelte és a világra küldte On 10,36), ő pedig aposto
lain át saját felszentelésének és küldetésének részeseivé tette ezek
utódait, a püspököket. A püspökök azután szolgálatuk tisztét 
különböző fokokban - törvényesen átadták egyes személyeknek
az egyházban. Így azok, akiket már ősidőktől fogva püspökök
nek, áldozópapoknak, diakónusoknak hívnak, különböző rendek
ben gyakorolják az isteni alapítású egyházi szolgálatot." Amint
tehát különböző fokozatokban részesednek a püspök hivatalában,
ennek megfelelően vannak különböző ordinációk. A püspöknek
támogatásul úgyszólván két karja van, különböző föladatatokkal,
de ezeknek együtt kell működniük.

"Ezzel idejét múlta a szentelések emelkedő létrafokainak ha
gyományos szentelési teológiája, és az a fölfogás, amely a püs
pökszentelést a papszenteléshez nem lényeges hozzáadásnak tar
totta.,,2 Most úgy kell beszélni a szentelés teológiájáról, hogy az
különböző részesedés a püspöki hatalomban, és ezért a diakónus
közvetlenül a püspökhöz van rendelve; ez persze magában fog
lalja az együttműködést a papokkal, akik éppúgy a püspök hatal
mából részesednek.

Ez a felfogás felel meg az első századok látásmódjának. Antio
chiai Szent Ignác szerint a diakónusok hozzá tartoznak (tehát
nem a papokhoz), munkatársak.3 Hippolütosz szerint a diakónu
sok "nem a papságra, hanem a püspök szolgálatára, annak meg
bízásából" rendelődtek." A Didascalia Apostolorum figyelmeztet:
"Legyetek egy véleményen, ti püspökök és diakónusok, mert
egyetlen testet alkottok." A diakónus e?!enesen lIa püspök füle,
szája, szíve és lelke" megjelölést kapja. Sőt úgy látszik, olykor a
diakónusok a püspök oldalán oly hatalmas állást szereztek ma
guknak, hogy - amint Szent Jeromos és Ambrosiaster közlik 
a presbiterek energikusan tiltakoztak ellene.

A diakónus sajátos szolgálata

A zsinat hangsúlyozza, hogy a diakónus "nem a papságra, hanem
a szolgálatra (ministerium)" szentelődik. Tehát világosan megkülön
bözteti a papi hivatalt és a diakónusi hivatalt. A diakónus nem
"minipap", nem hézagpótló a hiányzó papok miatt. Ezzel a diakó
nus hivatala nem is pusztán átmeneti fokozat a papság felé vivő

úton, hanem önálló hivatal.
A "szolgálattételre" szentelődés azt jelenti, hogy a diakónusnak

különös módon föladata a keresztény diakónia. Már az Apostolok
Cselekedetei hírül adja, hogy az apostolok nem tudták egyedül
ellátni a szolgálatot az asztaloknál, és ezért, hogy az igeszolgála
tot el ne hanyagolják, segítőket igényeltek (ApCsel 6,2). Így már
Antiochiai Szent Ignác is azt mondja, hogy a diakónusok Jézus
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G-rrad. apos\. 8;
vö.: Didasc. II, 44.

7Fil 5,2; id. LG 29.

A szegények szolgálata

8VÖ.: ApCsel 1,17 és
25; 21,19; Róm 11,13;

1Tim 1,12

9rrall 2. 3. id. LG 41
10AG 16;

11SC 35,4; DV25
12AG 16;

vö.: CIC
1008 kk.

A közösség vezetése

Krisztus szolgálatával vannak megbízva (Ef 2,1); Hippolütosz
egyházrendje pedig arról beszél, hogy a diakónusok gondoskod
janak a betegekről, és értesítsék erről a püspököt." Így a diakónu
sok a régi egyházban a püspök megbízásából főként a szegény
gondozás terhét viselték. A zsinat kifejezetten idézi a Polikárp-le
vélből, hogy a diakónusok emlékezzenek a figyelmeztetésre: "Le
gyenek irgalmasak, buzgók, járjanak az Úr igazsága szerint, aki
mindenkinek szolgája lett". 7

A felebaráti szeretet és a testvéri szolgálat Krisztus követésében
magától értődően az összes keresztényt kötelezi a keresztség és a
bérmálás révén. Épp ilyen magától értődő - amint a II. Vatikáni
zsinat fáradhatatlanul hangsúlyozta -, hogy a szolgálatjelleg az
egyházi hivatalnak összességében, tehát a papi és a püspöki hiva
talnak is sajátja. Különösen világosan beszél a LG 24 arról, hogy
a püspöki hivatal "igazi szolgálattétel, ezért a szentírás kifejező

módon diakóniának nevezi, vagyis szolgalatnak"," Püspököknek,
papoknak és diakónusoknak tehát közösen kötelességük, hogy Jé
zus Krisztus diakóniáját Krisztus nevében a szegényekkel és min
denféle szükséget szenvedőkkel szemben gyakorolják és az egy
házban előmozdítsák.A püspöknek ezt szentelésekor külön és ki
fejezetten lelkére kötik. A diakónus részt vállal a püspöknek eb
ből a diakonális megbízatásából. Reprezentálnia kell Jézus Krisz
tus szolgai voltát az egyházban.

A diakónusnak e diakonális szolgálata tehát nem egyoldalúan
szociális-karitatív föladat. A diakónus nem fölszentelt szociális
munkás. Antiochiai Szent Ignác a diakónusokat az IKor 4,1-gyel
egybehangzóan "Jézus Krisztus titkainak diakónusaiként" említi.
"Hiszen nem az étel és ital szolgái, hanem Isten egyházának sáfá
rai",9 "Szorosabban az oltárhoz vannak kötve",lO és ezen kívül ré
szük van az igehirdetés szolgálatában. II A diakónusnak a Jézus
Krisztus nevében gyakorolt diakóniája tehát átfogó teológiai és egy
háztani értelemben úgy értendő,hogy a diakónus szolgálata magá
ban foglalja a igehirdetés szolgálatát és az oltárszolgálatot, amint
bizonyos vezetési föladatokat is.l2

Hiszen vannak szellemi és lelki szegények, elnyomorodottak,
nélkülözők, keresők is. Ezért az igehirdetés is az embereknek tett
szolgálat. A tudatlanokat tanítani régidőtől fogva az irgalmasság
lelki cselekedetei közé tartozott. A keresztény diakónia föladata
az is, hogy az eucharisztikus adományokat az oltártól a betegek
hez és haldoklókhoz vigyék. Végül az is a szeretet és irgalom tet
te, ha embereket magányukban fölkeresnek, és így keresztény
gyülekezetet építsenek föl.

H. Hoping professzor, aki maga is diakónus, így fogalmaz: "A
presbiterek képviselik a püspököt a helyi közösségekben, még pe
dig azzal, hogy végső felelősséggel tartoznak azon gyülekezetek
vezetéséért, ahová rendelve vannak, ezért is elnökölnek az eucha
risztikus ünneplésben. Ebben az értelemben jelentős mértékben
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13H. Hoping: Diakonie
als Aufgabe des

kirchlichen
Leitungsamtes, in:

Dokumentation 13der
AG Standiger Diakonat

in der BRD, Beyharting,
1996,3.

részesednek a püspök apostoli küldetéséből. A diakónusok szint
úgy részesednek a püspök apostoli küldetésében. De a diakónu
sok a megyéspüspököt a diakóniában képviselik, ami - ez vilá
gossá vált - hozzátartozik a püspök vezetői felelősségéhez. A
diakónia az egyházi vezetőhivatal föladata; ezt meg kell külön
böztetni attól a tevékeny szerétettől (caritas), amely minden egyes
keresztény hitéből kisarjad, de meg kell különböztetni a Diakónu
si Műben és Karitászszövetségben szervezett diakónusi munkától
is. Mivel a helybéli presbiter a püspököt képviseli, a diakónus
csatlakozhat a presbiteri hivatalhoz. Ezért beszél a LG 29 is úgy a
diakónusokról, hogy szolgálatukat »a püspökkel és presbitériu
mával közösségben« kell gyakorolniuk. Ha tehát az egyházi hiva
tal alapfunkciójához tartozik, hogy Krisztusnak mint az egyház
fejének és urának szolgálatát reprezentálja, akkor ez áll az egyhá
zi ordóhoz tartozó diakonátusra is. Katolikus értelmezés szerint a
diakónusok részesednek az egyházi vezető hatalomban.v "

Összefoglalva tehát: a diakónus különleges módon képviseli
Jézus Krisztust, aki azért jött, hogy szolgáljon (Mk 10,45), és meg
alázta magát, szolgasorsot vállalt (Fil 2,71<). A megyéspüspök kép
viseletében és a papokkal együttműködvevezeti, vagyis inspirálja
és motiválja az egyházközség diakóniáját. így a diakónusok ré
szesednek az egyházi vezető hatalomból, azon az alapon, hogy
részt vesznek a hivatalban a diakóniára való tekintettel. A diako
nátus mint fölszentelt hivatal jelzi, hogy a diakónia az egyházi
vezető felelősség lényegi dimenziója.

A diakónus különleges hivatalának ezen megvilágítása után föl
kell tenni a kérdést, hogyan illeszkedik be ez a hivatal a zsinati
egyháztan egészébe, és hogyan viszonyul a communio-tanához.

A diakonátus alapja: a communio

A communio és a
diakónia

A legszebb imádságot, a Miatyánkot Jézus Krisztustól kaptuk aján
dékba. Ebben az imában megvallhatiuk, hogy mindnyájunknak kö
zös Atyánk van, s ezért együtt Isten gyermekei vagyunk.

Az elkülönülés, az elmagányosodás, az elidegenedés, és az el
lenségesség az emberek között: a bűn jelei. Ezért Isten a megvál
tás rendjében az embereket nem egyenként - minden kölcsönös
kötöttségtől függetlenül - akarta megmenteni és megszentelni,
hanem népévé akarta tenni. Eszerint a zsinat az egyházat "messi
ási népként" érti, amely "bár ténylegesen nem foglal magában
minden embert és nemegyszer kicsiny nyájnak tűnik, mégis az
egész emberiség számára az egység, remény és az üdvösség élet
erős magja" (LG 9).

A II. Vatikáni zsinat communio-egyháztana magába emeli az
egyháznak ezt a üdvtörténeti szemléletét. Ezzel jelentősége egy
csapásra messze túlnyúlik a belső egyházi kérdésföltevéseken; ki-
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14VÖ.: 1Kor 10,17
15Jn 26,6-13;

idézi SC 47

"ve. Mt 25

jelöli az egyház helyét az egész üdv- és világtörténelemben. Vég
ső soron a communio-ekkléziológia azon alapvető zsinati kijelen
tésnek a konkretizálása, hogy az egyház Jézus Krisztusban mint
egy szentség, vagyis az egység jele és eszköze (LG 1 és másutt).
Az egyház nem önmagáért van, hanem az emberekért és a világ
ért, annak egységéért, kiengesztelődéséért és békéjéért; vagyis
szolgáló egyház. A legtágabb értelemben vett diakónia tehát az
egyháznak nem egy, hanem a lényegi dimenziója.

A communio-egyháztan szerint az egyház azoknak a közössége,
akik az apostolok tanúsága révén Jézusnak, az Isten emberré lett
szeretetének üzenetét elfogadták, akik ezt az üzenetet osztják,
benne eggyé válnak és híven kitartanak. - Azok közössége, akik
az Eucharisztiában részesednek az egi kenyérből, és így egy tes
tet alkotnak;14 mert az Eucharisztia Szent Ágostonnal szólva az
egység szentsége.IS - Végül az egyház azoknak a közössége,
akik a Jézus cselekvésében megalapozott, szavában nyilvánvalóvá
lett és az Eucharisztiában ünnepelt közösséget az élet minden te
rületén megvalósítják, akik a napi kenyeret és tulajdonukat meg
osztják. A szeretet megvalósítása, a diakónia minden közösség és
minden egyén hitének és Eucharisztiájának logikus következmé
nye és valódiságának kritériuma.

Mindennek alapja Jézus sajátos üzenetében, és viselkedésében
található. Jézus pásztori szolgálata üdv- és gyógyítószolgálat volt.
Ez jelszerűen kiderül abból, hogy Jézus csodatettei a legkülönbö
zőbb ínségeket érintik: éhezőket jóllakat, betegeket gyógyít, halot
takat támaszt, démonokat űz ki. Így Jézus tanítványait sem csak
hirdetni és tanítani küldte, hanem - amit gyakran elfelejtenek 
gyógyítani is (Mt 10,8). Az egyháztanító és pásztori hivatalának
ezért gyógyító tettekben és a diakónusi-karitativ szolgálatban kell
megvalósulnia.

Ezért minden közösségnek mint helyi egyháznak gondot kell
viselnie arra, hogy a diakónia megvalósuljon. Ez azt jelenti, hogy
a hitnek és igehirdetésnek, valamint az Eucharisztiának és a litur
giának is a diakóniára kell irányulnia. A hit diakónia nélkül nem
keresztény hit. Az igehirdetés diakónia nélkül nem keresztény
igehirdetés. Az a Eucharisztiát ünneplő gyülekezet, amely nem
diakónusi irányultságú, kifejezi ugyan hitét, de hite holt marad;
Istent végül nem találhatja meg, mivel figyelmen kívül hagyta,
hogy Isten az emberekben, különösen a szegényekben engedi
megtalálni magát." Nem oszthatjuk az eucharisztikus kenyeret
anélkül, hogy a napi kenyeret ne osztanánk.

Az egyház ott él, ahol az irgalmasság testi cselekedeteit gya
korolják: az éhezőket élelmezik, a szomjazókat itatják, a mezítele
neket felöltöztetik, az idegeneknek szállást adnak, a foglyokat ki
váltják, a betegeket látogatják, a halottakat eltemetik. Ugyanígy az
egyház ott él, ahol az irgalmasság lelki cselekedeteit gyakorolják:
a bűnösöket megintik, a tudatlanokat tanítják, a kételkedöknek
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helyes tanácsot adnak, a szomorúakat vigasztalják, a kellemetle
neket türelmesen elviselik, a sértegetőknek szívesen megbocsáta
nak, az élőkért és holtakért imádkoznak.

Ha ezt a diakónusi dimenziót komolyan veszik, akkor nem lé
tezhet pusztán "privát" ínség, akkor az egyház communiója szá
mára csak mindenkitől szolidárisan vállalt ínség létezik. Ha egy
tag örül, mindenki örül, ha egy tag szenved, akkor mindenki
együtt szenved." Ez logikusan következik abból, hogy Krisztus
ban közösen létezünk, és együtt kell megvalósítanunk annak a Jé
zus Krisztusnak pásztori hatalmát, aki jó pásztorként életét adja

d ""rt17o a nyaJae .
Láttuk, hogy az egyház diakónia nélkül nem létezhet, mert

Krisztus maga olyan, mint aki szolgál.l" Ezért szenvedésének és
halálának előestéjén,az utolsó vacsora összefüggésében nemcsak a
papi hivatalt alapította meg, hanem alapjában véve a diakónusi
hivatalt is. A lábmosással példát adott, hogy mi is úgy cseleked
jünk, amint ő cselekedett velünk.'? Ebben a diakonátus alapítását
láthatjuk,

Hogyan fér össze az egyházi hivatal diakóniája - amelyet a
diakónus különleges módon megjelenít - azzal a diakóniával,
amely Isten egész népére rá van bízva?

A communio-egyháztan véget vet az ellátó és gondoskodó lelki
pásztorkodás modelljének. A communio-egyháztanból következik,
hogy az egyház minden tagja felelősséget hordoz az egyházban
és az egyházért.

Alig volt és alig van a zsinati tanításnak olyan aspektusa, ame
lyet oly alaposan félreértettek és -értenek, mint ez. Először az Is
ten népe teológiai fogalmat értették félre politikai népszövetség
jelentést adva neki, és ennek megfelelően az egyház demokratizé
lását követelték. Amennyiben ezen csak a nagyobb részesedés kö
vetelését értik, ez alapvetően jogos. De ehhez az alapvetőert jogos
követeléshez gyakran kapcsolódik az az ideologikus nézet, amely
eltüntetné a különböző karizmák, hivatalok és szolgálatok meg
szüntethetetlen különbségét. Isten népe azonban a zsinat értelmé
ben nem a laikusokat, a bázist jelenti, megkülönböztetve a hivata
li egyháztól vagy éppen ellentétben vele. Isten népe az egyház
szerves és strukturált egésze, a püspök körül összegyülekezett és
pásztorához ragaszkodó nép, amint Karthágói Cyprianus mondta.

Mi tehát a hivatal sajátságos föladata ebben az egészben? A
legvilágosabb választ az Efezusi levél 4. fejezetében találjuk. Ott
arról van szó, miként létesítette a megdicsőült Úr a mennyből a
különböző hivatalokat: az apostol, próféta, evangélista és pásztor
hivatalát. Aztán megtudjuk, mi végre tette ezt: "hogy szolgálatuk
teljesítésére neveljék a szenteket (vagyis a híveket), Krisztus testé
nek fölépítésére" (Ef 4,12). Az egyházi hivatal tehát a többi szol
gálat javát szolgája; a többi szolgálatokat kell "nevelni", vagyis
nem elnyomni és szűkíteni, hanem ellenkezőleg, sajátos föladata-
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ikat ihletni, motiválni, minősíteni, és így Krisztus sok tagból, sok
karizmából és szolgálatból álló testét gondozni.

Ez áll a diakónusra is. Nem neki kell az egyház egész
diakóniáját teljesíteni, nem is tudná; de képes és köteles a többie
ket a diakónusi szolgálatra ihletni, motiválni és minősíteni, és ezt
akkor teszi legjobban, ha ő maga diakónusi szolgálatával példá
san élen jár, igehirdetésével másokat meghív rá, és a szentségi
szolgálat által erősíti őket az úton.

A diakónia az egyház lényeges alapdimenziója, és a püspök
küldetéséhez tartozik. A diakónus a püspök megbízásából és az ő

hivatalában részesedve gyakorolja; közben megjeleníti a maga
módján Jézus Krisztust, a jó pásztort és diakónust. Diakónusi
szolgálata lelkesítsen, ragadjon magával másokat, bátorítsa és erő

sítse őket, hogy ők is Jézust követve szolgáljanak testvéreiknek és
nővéreiknek, osztozzanak velük, álljanak mellettük az irgalmas
ság lelki és testi cselekedeteinek megvalósításával, így építsék föl
Jézus Krisztus közösséget és így éljenek. Eszerint a communio-egy
háztanból egyenesen következik az állandó diakónus szolgálatá
nak szükségessége. Megjeleníti Jézus Krisztust mint a jó pásztort,
aki utánamegy az elveszett báránynak, vállára veszi, visszaviszi a
nyájhoz, és közben nem kíméli saját életét.

A communio-diakónia időszerűsége

2OvÖ.: GS 1

Ma az egyház, akárcsak az egész társadalom, nagy külső és belső

átalakuláskorát éli. A diakónus különleges hivatása kihívás számá
ra, hogy fölismerje az "idők jeleit", éberen figyeljen az emberek
örömére és reményére, gyászára és szorongására.é" De hogy áll a
communio-diakónia ügye jelenleg? Időszerű-e diakónusi szolgálat?

A modem kor központi gondolata a szabadság. Az egyház ezt
a szót és a benne kifejeződő értéket sokáig félreismerte, sőt gyak
ran elítélte. Sokáig figyelmen kívül hagyta keresztény gyökereit.
Csak a II. Vatikáni zsinat fordított a kormányon, és a mostani pá
paság nagy teljesítményei közé és következetes "emberjogi politi
kájához" tartozik, hogy a zsinatnak ezt az örökségét nemcsak föl
karolta, hanem el is mélyítette, így lényegesen hozzájárult Kelet
Európa szabadságához.

A pápa persze nem fárad bele abba, hogy rámutasson a mo
dem nyugati szabadságtörekvések fonákjára is. Ez időközben

nem ok nélkül torkollott a posztmodern individualizációba,
amely "fölemésztette" a francia forradalom harmadik vezérszavá
nak, a testvériségnek, illetve szolidaritásnak az értékeit, és a szo
lidaritás messzemenő hiányához, a magányosság, elszigetelődés,

szociális hidegség növekedéséhez és a közös értékek eróziójához
vezetett. Az egyoldalú emancipációs szabadságértelmezés növek
vően emancipálódott azoktól az értékalapoktól, amelyek igazán
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lehetővé tették a modern szabadságtörténetet. Ez az emancipációs
"szabadság valamitől" a "szabadság valamire" törekvése nélkül
olyan önkényeséghez vezetett, amely már semmi mellett nem tud
lelkesíteni és dönteni, amely minden végső értékkel közömbösen
és szkeptikusan áll szemben, mely értelmetlenségben és végül a
nihilizmusban végződik.

Érthető, hogy ebben a helyzetben felerősödött a communio iránti
vágy. A communio itt elsősorban közösséget jelent. Az ember le akar
ja győzni az egyedüllétet és magányt, az elszigeteltséget és kapcso
latnélküliséget, vágyódik békére és kiengesztelődésre. De a commu
nio részesedést is jelent. Az ember tartozni akar valahová.

Ebben a helyzetben hangzik el a communio-diakónia kihívása;
itt talál teret és sürgető föladatot magának. És ki volna arra hiva
tott, ha nem a diakónus, hogy előfutár és kezdeményező legyen
az egyházban ennek a kihívásnak a kezelésében? Életformája
alapján - hiszen a diakónus házas családapa - gyakran köny
nyebben közeledik (vagy legalábbis közeledhet) az emberekhez,
mint az egyedül élő pap. Ezért a diakónusok feladata nemcsak
az, hogy minél nagyobb részt ragadjanak magukhoz a pap saját
ságos vezető hivatalából. Föladatuk más, mint a papé, és eléggé
fontos és sürgető. Mert mielőtt gyülekezeteket vezethetnének és
az Eucharisztiában velük ünnepelhetnének, előbb összegyűjtve föl
kell építeni őket. Az egyháznak és a társadalomnak ezekben a pe
rem- és törészónáiban van a diakónusnak a helye. Nemcsak azok
ra kell gondolnia és azokért ott lennie, "akik még" ide tartoznak,
hanem azokat meghívni, akik talán holnap ide fognak tartozni. A
communio-diakónia értelmében fáradoznia kell, hogy fölépítse a
jövő egyházát. Ez a ma meghirdetett új evangelizációhoz lényegi
és lemondhatatlan hozzájárulás.

Az egyházi hivatalok és szolgálatok hagyományos alakja ma
- többek között - már csak azért sem felel meg a mai követel
ményeknek, mert Krisztus diakónájának folytatását már nem
nyújthatják kielégítően. Ezért vált a zsinaton lehetövé - amint
ezt a bevezetésben láttuk - a diakonátus megújítása. Az emberek
szükségletei és az egyházközségek szükségletei egyenesen sürge
tik ennek a hivatalnak a megújítását, ha még nem lenne meg, s
így annak a tudatnak megújítását is, hogy a diakónia az egyház
nak összességében és minden hivatalának lényeges jellemzője.

Tuba Iván fordítása
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