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Meddig mehet el a szinódusi megújulás?

Amikor a püspökök 1962 őszén 
megérkeztek Rómába a II  Vatikáni Zsinatra, szétosztották közöt-
tük az egyházról szóló zsinati konstitúció első fogalmazványát, 
amely felidézte az I  Vatikáni Zsinat döntéseit – a pápa elsőbbsé-
gét és tévedhetetlenségét –, majd a következőkkel foglalkozott, 
ebben a sorrendben: a püspökökkel, a papokkal, a szerzetesek-
kel és szerzetesnőkkel, végül pedig mindenki mással  Mivel a 
zsinati atyák elégedetlenek voltak ezzel a fentről lefelé irányuló 
hierarchikus renddel, más modelleket kerestek és indítványoz-
tak, míg végül valami szemmel láthatóan új mellett döntöttek  
Először is a Szentírás szavaival és szóképeivel kezdték, tehát az 
üdvtörténetet felidéző képekkel, szimbólumokkal, utalásokkal, 
s csak ezután következtek a szentséggel és a joggal foglalkozó 
szövegrészek (Lumen gentium, I)  Ezután olyan, szintén a Szent-
írásból származó nézőpontot választottak, amely képes egyút-
tal egy konstrukciót is megalapozni: „Isten népe” konstrukció-
ját, amelyben a szentség és jog a kívánt pillanatban kap szerepet 
(Lumen gentium, II)  Ennek az építménynek a pápa nem az alapja 
– amelyre alulról felfelé minden ráépülne –, de nem is a záróköve 
az építmény legtetején  Két közismert angol kifejezést használ-
hatnánk itt: apránként a top down egyháztantól a bottom up egy-
háztan felé léptünk  […]

Szerkesztett részlet a szerző Petit essai sur le temps du pape François. Polyèdre 
émergeant et pyramide renversée [Kis esszé Ferenc pápa idejéről  Felmerülő sokszög 
és csúcsára állított piramis] című könyvének (Paris, Cerf, 2017) alábbi fejezetéből: 
Pyramide renversée – La Synodalité, jusque’à où? (94–140) 
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Szinodális egyház

Jorge Bergoglio – Ferenc pápa – már pápaságának első estéjé-
től kezdve, bemutatkozásában illusztrálta a II  Vatikáni Zsinat 
fordulópontját  Ám még érdekesebb, hogy az I  Vatikáni Zsinat-
hoz is kapcsolódott, a Pastor Aeternus (1870) konstitúció előszava 
ugyanis három – egymással összefüggő – pontban vázolta fel az 
egyház szerkezetét: 1  „a szent Egyház, amelyben, mint az élő 
Isten házában, minden hívőt az egy hit és a szeretet köteléke tart 
össze”; 2  „pásztorok és tanítók”, akik valamennyi hívő egysé-
gét szolgálják; 3  a lelkipásztorok és egyháztanítók úgy alkotnak 
„egy és oszthatatlan püspöki hivatalt”, és ennek egysége úgy 
őrizheti meg egységben „a hívők teljes sokaságát”, hogy Szent 
Péter kijelöltetett „a kettős egység folytonosan megmaradó és 
látható alapjául”  Az egyház – a hívek sokasága – az isteni szán-
dék és a krisztusi alapítás tárgya, amelynek két alapvető jellem-
zője a hit és a  szeretet  A püspökök küldetése az egyház egysé-
gének fenntartása, Szent Péter küldetése viszont mindenekelőtt 
a püspökök egységének megőrzése  Az egyház szerkezetének 
ilyen rendezett összképe pedig – egyház, püspökök, Róma püs-
pöke – ahhoz kapcsolódott, amit Szent Ciprián már a 2  század-
ban, De unitate Ecclesiae című művében felvázolt 

A szinodalitás paradox rendje

Az I  Vatikánum által megrajzolt hármas felosztást betű szerint 
és ugyanilyen sorrendben veszi át Ferenc pápa beszéde, amelyet 
a püspöki szinódus létrehozásának félévszázados évfordulóján 
mondott el:  

A szinodális egyház a meghallgatás egyháza. Kölcsönös meghallga-
tásról van szó, annak tudatában, hogy meghallgatni több, mint csupán 
hallani. A kölcsönös meghallgatásból mindenki tanulhat valamit: Isten 
népe, a püspökök testülete és Róma püspöke...

Ez a rend jellemzi a szinodalitás eszméjét, amely Ferenc pápa 
szerint „az egyház lényeges dimenziója”, egyszersmind „az az út, 
amelyet Isten vár az egyháztól a harmadik évezredben”  Először 
Isten népét kell meghallgatni, mivel „hitérzéke” van – a pápa nem 
fél a „szimat” szóval élni –, azaz lehetővé kell tenni a hívők számá-
ra, hogy kifejezhessék magukat, és amit mondanak, azt meg is kell 
hallani  Ezután a püspököket kell meghallgatni, nem azért, hogy 
olyasmit mondjanak, ami független Isten népének szinodálisan 
kifejezett hitétől, hanem azért, hogy ezt a hitet megőrizzék, ér-
telmezzék és tanúságot tegyenek róla  Végül meg kell hallgatni 
Róma püspökét, aki az egész egyház hitének tanúja, és aki – miu-
tán ő is meghallgatta az egyházat – kimondja a végső szót, amely 
az egyház egységének, szeretetének és hitének biztosítéka 
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Ha intézményként nézzük, az egyház olyan, mint egy fordí-
tott piramis, „amelynek csúcsa lejjebb van, mint az alapzata”  
Ilyen paradox a püspökök és még inkább a pápa szerepe – ők 
alkotják ugyanis a csúcsokat (és ily módon tekintéllyel bírnak), 
mégis alárendeltek: az alap szolgálatában állnak, amely az egy-
ház valódi kezdete és végpontja, Krisztus akaratának megfele-
lően, az eljövendő Isten országáról szóló evangélium szolgála-
tában  Ebből a paradox távlatból – miszerint az alap van a csúcs 
helyén és viszont – lehet csak szó egyházi szolgálatról; ezt kell 
megvalósítani, és – tegyük hozzá – teológiai síkon elgondolni 

Szerintem nem haszontalan kiemelni azt sem, hogy az egy-
ház szinodális rendje igenis kapcsolódik az Irgalom elsőbbségé-
hez, azaz egy olyan szemlélethez, mely szerint Isten a túlcsor-
duló szeretet  A szinodális rend a szeretet elsőbbségét fejezi ki 
az egyház egészének szintjén  Ha ellenérzéseink volnának az 
egyház jelenleg kirajzolódó tájékozódási iránya láttán, fel kell 
tennünk magunkban a kérdést: megértettük-e, milyen égetően 
fontos a szeretet távlatában megreformálni az egyházat? 

A szinodalitás pneumatikus intézménye (karizmák)

2015  október 17-i beszédében Ferenc pápa hangsúlyozta a 
szinodalitás különböző szinteken és kézzelfoghatóan megnyil-
vánuló gyakorlatának fontosságát  Ezek a szintek: a helyi egy-
ház, az egyházak csoportosulásai, különösképpen a püspöki 
konferenciák, legvégül pedig az egyetemes egyház püspökeinek 
szinódusa, amely „Péterrel és Péter felügyelete alatt” meghallgat 
és dönt  Ebből adódóan az említett szintek mindegyikén működ-
tetni kell a különféle csoportokat és közösségeket, tanácsokat és 
kollégiumokat, amelyekben lehetőség nyílik a szabad kommu-
nikációra, és így apránként körvonalazódik, hogy milyen kérdé-
sekben kell döntést hozni  Ezáltal nyilvánvalóan a decentralizá-
cióra hív fel, és olyan felelősségeket hoz létre, amelyek alól nem 
vonhatjuk ki magunkat úgy, hogy azonnal a római központhoz 
fordulunk, amikor pedig természetes volna helyi szinten megvi-
tatni valamit és döntést hozni  

Ferenc pápa szerint a szinodalitásnak egyetlen ellentéte van, 
amelyet többször el is ítél: a „klerikalizmus”  A klerikalizmus kí-
sértése ott is megjelenhet, ahol nincsenek papok: egyes laikusok 
kísértést éreznek, hogy „átvegyék a hatalmat”!

A szinodalitás isteni mozgatórugója: a Szentlélek

A szinodalitás – amely a kollegiális intézmények közvetítésével 
zajló kölcsönös figyelemben és a párbeszédben nyilvánul meg, 
hiszen ott fejti ki működését a szó – nem marad magára: a meg-
hallgatás, amelyet a pápa a szinodalitás középpontjának tekint, a 
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Szentlélek ajándéka és ugyanerre a Lélekre való odafigyelés  […] 
Talán azt is érdemes kiemelni, hogy bár a szóban forgó meghall-
gatás kölcsönös, az első mindig Isten szavának közös meghall-
gatása  A szinodális egyház a Lélek indíttatása által működik  
Az így elvégzett cselekedeteket spirituális mérlegeléssel viszik 
véghez  Az egyház élete tehát állandó szinodális és spirituális 
mérlegelési folyamat 

A Szentlélek karizmái

Ezen a ponton felmerül a kérdés: „hogyan valósul majd meg 
mindez?” A válasz nyilvánvalóan az, hogy már most megtörté-
nik  Szent Pál rómaiakhoz írt levele ezt mondja (12,6–8):

Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink van-
nak. Igehirdetés a hitnek megfelelően, szolgálat a szolgálat szellemében, 
tanítás kellő felkészültséggel! Aki igét hirdet, legyen bátorító, aki az 
ünneplést vezeti, tegye odaadással! Aki irgalmasságot gyakorol, tegye 
örömmel, aki a kapcsolattartás adományát kapta, kommunikáljon! 

Pál részben más szavakat használt; a kifejezéseket itt egy kor-
társ plébánia szükségleteihez igazítottam – viszont ugyanaz a sze-
repük, mint az egykori görög közösség fogalmainak  Amit nap-
jainkban így mondunk: közösség, csoport, bizottság, a mai élet 
konkrét feladatköreinek felel meg  Mindezek a Lélek ajándékain, 
görögül a „karizmákon” alapulnak  A „karizma” szó kiemeli Isten 
Lelkének – a Szentlélek jelenlétének, adományának és kegyelmé-
nek – szerepét az egyházközségben, amely a keresztény élet kü-
lönböző területeinek és feladatköreinek csomópontja 

Itt alighanem egy alapvető fontosságú kérdéshez érkeztünk  
A nyugati teológia (és talán nem csak a nyugati) még nem adott 
elegendő teret a Szentlélek karizmáinak, ami a karizmák valósá-
gát és hatását illeti  Szerintem még az ökumené összefüggésében 
is túl gyakran érvelnek a hatalom, az egyházi tisztségek és a pap-
ság kategóriájából kiindulva  Az egyházjog szerkezetét a nem is 
olyan távoli – és máig ható – múltban a „joghatósági (kormány-
zó) hatalom” és a „egyházi rendből fakadó (szentségi) hatalom” 
határozta meg  Úgy vélem, a II  Vatikáni Zsinat és a zsinat foly-
tonosságában Ferenc pápa arra hív fel, hogy nagyon alaposan 
vizsgáljuk meg a karizmákat – olyan egyháztant dolgozzunk ki, 
amelynek döntő mozzanata a Szentlélek indíttatása  

A karizma a keresztény létbe íródik be, amelyet a beavatás 
szentségei – a keresztség és a bérmálás – adtak át  Ez a beavatás 
bizonyos értelemben nem elégséges, jóllehet nélkülözhetetlen  
A hívőnek, aki így Krisztusból sarjad és Jézus evangéliumához 
kapcsolódik, szüksége van a Lélek adományára is, mert ezáltal 
kap helyet és küldetést abban a közösségben, amely Isten eljö-
vendő országának látóhatára felé tekint  Az ember megkeresztelt 



mivolta csak a karizmák révén válik egyházi cselekvéssé  Ezen a 
szilárd alapon a karizma több tényezőből adódik össze: az em-
bert a közösség bizonyos tevékenységei és feladatkörei felé for-
dító természetes hajlandóságból; egyfajta vágyból, hogy ebben 
a természetünk által kijelölt irányban cselekedjünk – noha nem 
biztos, hogy így történik, hiszen a kapott feladat is meghozhatja 
a vágyat; egyúttal pedig – és leginkább – a Szentlélek arra irá-
nyuló ösztönzéséből, hogy a megfelelő irányban haladjunk elő-
re, és kitartóan azt tegyük, amire a karizmánk képesít 

Meghívás és intézmény

Ahol meghívás van, ott ajánlat is van  Gondolhatjuk, hogy az aján-
lat figyelembe vette a megszólított személy képességeit és rendel-
kezésre álló idejét-erejét  A meghívás azonban válasz is lehetett 
a meghívott személy által kinyilvánított vágyakozásra  Mindkét 
fél – a meghívó és a meghívott – részéről megtörtént a mérlegelés 
és a meghallgatás, majd a döntés és a hosszú távú elköteleződés  
Itt kiemelhetjük, hogy ez a folyamat megegyezik azzal, ami embe-
ri szinten történik: talán minden emberi személy azzá válik, ami-
re meghívást nyert, amit felajánlottak neki és amire számos téren 
igent mondott – legyen szó szakmájáról, érzelmeiről vagy a játék-
ról, amelybe bekapcsolódott  Az élet történéseit tehát emberektől 
érkező vagy a körülményekből kihallható meghívások határozzák 
meg  És viszont: az életünket leginkább meghatározó frusztrációk 
egyike, ha mintegy kötelességszerűen olyan utat kell követnünk, 
amelyet nem mi választhattunk, hanem az élet vagy az emberek 
kíméletlensége kényszerített ránk, és amelyen talán a végkimerü-
lésig kell ugyanazokat a mozdulatokat ismételnünk  A karizmák 
nélküli élet egyhangú és kiábrándító  A boldog élet művészete 
ellenben az, ha megtaláljuk az „inspirációt”, szülessen bár a lát-
szólag legkevésbé termékeny talajon  Így az egyház életéről is el-
mondható, az Isten országa felé tartó vándorlás magasabb szint-
jén, hogy minden feladatkörben és minden emberi adottságban 
ugyanaz a Krisztustól jövő Lélek munkál  Krisztus azért árasztja 
ki lelkét, hogy a szentek képesek legyenek betölteni hivatásukat: 
az ő testét építsék (vö  1Kor 12,4–11 és Ef 4,7–13) 

Nem volna tehát helyénvaló, hogy ezt a meghívást liturgikus 
keretben is megünnepeljék? „Liturgikus” ünneplésen azt értem, 
hogy egy karizma felismeréséhez és munkába állításához imád-
ságra és szimbólumokra van szükség, mivel csakis ezek által 
létezhet az evangéliumon alapuló identitás  […] Egykor a litur-
gikus beiktatás ilyen jelentésére is volt példa az úgynevezett „ki-
sebb rendek” között: rövid, de jelentékeny szertartás után tölt-
hette be valaki az ajtónálló (ostiarius) tisztségét  Egy valamit talán 
jó volna megtenni, mégpedig kiterjeszteni a „felszentelést” vagy 
„hivatalba lépést”  Így a legkisebb feladatkör esetében is a Lélek-
hez fordulnánk, és az érintett személy isteni megerősítést kapna  

8 ghislain lafont 



Az is joggal merül fel bennünk, hogy az ilyen felszentelés vagy 
beiktatás konkrétan és elevenen emlékeztetné a hívőt a kereszt-
ségben kapott méltóságára  Megismételhetetlen volna, azaz, ha 
liturgikus keretben is elismerték az adományt, akkor a személy 
onnantól kezdve magában hordozza  Változhat, hogy milyen 
feltételekkel valósul meg és hogyan gyakorolják: egy idő után 
felfüggeszthetik vagy újra aktiválhatják, ugyanott vagy máshol; 
más formát kaphat, de a Lélek ajándékának elismerésében van 
valami állandó  Az egyházi latinban létezik egy kifejezés, ame-
lyet többnyire a papoknak tartanak fenn, de valójában minden 
megkapott és gyakorolt karizmára érvényes: in persona Christi, 
azaz Krisztus személyében, az ő nevében, az imádkozó, a szol-
gáló, az ünneplő, a kapcsolataiban létező, az irgalmas Krisztust 
megjelenítve… Az egyházban élő Krisztus a maga teljességében 
a Lélek adományainak szimfonikus összjátékából és az általuk 
meghatározott intézményekből tevődik össze 

Ezért a Szentélek karizmáit magukban az egyházi intézmé-
nyekben is feltétlenül világlátásunk középpontjába kell állíta-
nunk, fogalmi síkon éppúgy, mint a gyakorlatban  A keresztény 
szinodalitás nem kizárólag horizontális beszélgetéseken és esz-
mecserén keresztül fejeződik ki, hanem kitart az Ige szüntelen 
hallgatásában és meghallásában, befogadja a Lélek sugallatát és 
hasznosítani igyekszik minden egyes ember sajátos karizmáját  
Ez azt jelenti, hogy akik igazságos döntésekre törekedve eszmét 
cserélnek, az Isten szövetséget létrehívó ajándéka által kijelölt 
térben foglalnak helyet  Úgy tűnik, Szent Pál szerint az egyház 
életét kizárólag a Lélek adományai strukturálják, és az Apostol 
minden erőfeszítése arra irányul, hogy a karizmákat a valódi, 
egységet teremtő együttműködés – Ferenc pápa úgy mondaná: 
a valódi szinodalitás – jegyében állítsák munkába 

A tekintély kérdése

Ha van szinodalitás, és ha a szinodalitás – amint Szent Pál óta tud-
juk – nem más, mint a karizmák „szimfonikus” összjátéka, akkor 
szükség van egyfajta rendre  Itt vetődik fel a tekintély kérdése, 
amely minden társadalomban lényegi fontosságú, mivel általa le-
het kijelölni a középutat az anarchia és a zsarnokság között, de kü-
lönösen fontos az egyházban, bármilyen szinten jelenjék is meg ez 
a tekintély  Úgy vélem, továbbra is a „karizma” a helyes kiindu-
lópont: legyen szó egy plébániaközpont vagy a római Szentszék 
vezetőjéről, a tekintély minden esetben a Szentlélek ajándéka az 
Isten országáért való munkálkodás mint keresztény küldetés szol-
gálatában  Ezt két latin kifejezés párhuzamba állításával próbá-
lom meg érzékeltetni  Az egyikkel, amelyre fentebb már utaltam, 
a katolikus papok sajátos tevékenységeit szokás jelölni, nevezete-
sen, hogy amikor igét hirdet és az eucharisztia ünneplését veze-
ti, valójában in persona Christi, Krisztus nevében és személyében 
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cselekszik – ezzel pedig az egyházi rend szentsége ruházza fel  A 
másik Szent Benedek Regulájában található, amelyet ma is számos 
apátságban követnek világszerte  A Regula ezt mondja az apátról: 
Christi agere vices in monasterio [abbas] creditur – „hisszük [   ], hogy 
Krisztus helyettese a monostorban” (RB 2 2)  Nem vagyunk mesz-
sze az in persona Christitől, amelyet a későbbi teológia a papok szá-
mára tart fenn, sőt, a szó szerinti jelentést tekintve egészen közel 
vagyunk hozzá  Miben áll akkor a különbség? Végső soron az egy-
házon belüli összes tekintéllyel kapcsolatban felmerül a kérdés: a 
Lélek elismert és intézményesült adományán alapul – hogyan is 
lehetne másként? Hogyan különböztethetők meg a tekintélyek és 
milyen struktúrába foglalhatók?

[…] Úgy gondolom, a tekintély vonatkozásában a csúcsára 
állított piramis Ferenc pápa által hangsúlyozott modelljét kell 
követnünk  Minden keresztény közösség Jézus Krisztus megtes-
tesülése az egyházban és a világban, s a Szentlélek valamelyik 
karizmája határozza meg azzal, hogy érvényre juttatja benne az 
evangélium egyik vagy másik oldalát  Mivel emberek vagyunk, 
a közösség sajátos karizmája intézményt hoz létre, az intézmény 
pedig az alapító sugallatnak társasági formát adó jogi rendel-
kezésekben fejeződik ki  Márpedig a jog eszméje és valósága 
tekintélyt hordoz, amelynek feladata a közösség végső irányí-
tása  Nem véletlenül mondom, hogy „végső”  Pierre abbé kez-
deményezésére alakult meg az Emmausz közösségi mozgalom, 
Laurent Fabre atya alapította a Chemin Neuf [Új Út] közössé-
get, az észak-olasz Bose szerzetesi közösségét Enzo Bianchi és 
a köré gyülekező diákok hívták létre, de nem katolikus példát 
is említhetünk: Roger testvér taizéi közösségét  Ezek mögött a 
hol friss, hol régebbi alapítások mögött egyszerre volt jelen az 
isteni indíttatás, az alapító tekintélyének spontán elismerése, az 
ő részéről pedig a hozzá csatlakozó és így a karizmát maguké-
vá tevő fivérek és nővérek meghallgatása – utóbbiak megfontolt 
közreműködése végzi el az alapítás művén a karizma sugallta 
végső simításokat  Idővel megírják az alapokmányt, a szabályo-
kat, a rendelkezéseket – ezek alkotják az intézmény törzsét –, 
és meghatározzák, hogy milyen szerepet tölt be a vezetői tekin-
tély: miben áll, mennyi ideig tart, hogyan működik, hogyan ad-
ják tovább  Bármilyen jellegű legyen tehát az egyházi közösség, 
a Ferenc pápa által emlegetett leadership, vezetői tevékenység a 
közösségben létező mindenfajta tekintélyre vonatkozik, az adott 
karizma függvényében, amely a maga sajátos módján Jézus 
Krisztus autoritását jeleníti meg  Az egyházban minden tekintély 
valamiképp Krisztus tekintélyét tükrözi 1

1 Fél évszázaddal ezelőtt már hosszan tárgyaltam ezt a kérdést, abban a meg-
győződésben, hogy a vallási tekintély kánonjogi elmélete, amint az 1917-es 
kánonjogban és kommentárjaiban körvonalazódik, tarthatatlanná vált az 
egyházról – és ezen belül a szerzetességről – szóló zsinati szövegek előte-
rében  Ld  Lafont, Ghislain: A Szentlélek és a jog a vallási intézményben, 
Supplément à la Vie Spirituelle, 1967, 473–501  és 594–639  
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Mindenfajta leadershipnek konkrétan kapcsolódnia kell má-
sokhoz, ami természetesen feltételezi, hogy van valaki, aki álta-
lános tekintéllyel rendelkezik a közösség fölött (bárhogyan kapta 
is, bármennyi ideig és bármilyen módon gyakorolja, stb )  A már 
említett Pastor Aeternus konstitúció előszavában a püspök felada-
ta ténylegesen az egység szolgálata Isten népén belül  Általános 
tekintélyének jellege leginkább a „moderátor” fogalmával írható 
le  Ez a szó talán pontosabban fejezi ki azt, amit a megszokott 
„püspök” (görögül episzkoposz) főnévvel jelölünk: ő az, aki fel-
ügyel, aki őrködik  Azé az általános tekintély, aki karizmát kapott 
erre, vagy akinél beigazolódott, hogy karizmája van a közösség 
és a közösséget alkotó adományok, illetve feladatkörök aktív 
felügyeletére  Megítélésem szerint a szinódusi folyamatot vég-
eredményben annak kell felügyelnie – annak kell tehát moderál-
nia a szinodális történéseket –, aki ilyen tekintéllyel bír, még ha 
nem ő mozgatja is az eseményeket, és ha nem foglalkozik is min-
den részletükkel  Nem a leader karizmájáról beszélt-e Szent Pál 
(Róm 12,8) – a „vezetőről”, akit a következő nemzedékben már 
episzkoposznak, azaz „püspöknek” neveztek (1Tim 3,1–7)?

Hogy lezárjam ezt a gondolatmenetet: szerintem akkor tu-
dunk következetes egyháztant létrehozni – olyat, mint a II  Vati-
káni Zsinaton a Lumen gentium első két fejezetében vázolt „csú-
csára állított piramis” –, ha a püspökséget mint a Lélek egyik 
karizmáját és a püspöki felszentelést mint ennek a karizmának 
az egyházban való intézményesítését gondoljuk el  Ezt szeret-
ném megmutatni a következőkben 

A szinodalitás mint a hívők  
egyetemes papságának intézménye

Példa: karizmatikus gyűlés Chicagóban

Amikor az 1970-es években az Egyesült Államokban voltam 
kutatói szabadságon – akkoriban ívelt fel a karizmatikus moz-
galom –, meghívtak a chicagói karizmatikus közösségek elöljá-
róinak összejövetelére  A találkozót egy negyvenes éveiben járó 
férfi vezette  Hogy honnan származott a tekintélye? Úgy gondo-
lom, azért éppen őt bízták meg, mert elismerték, hogy jelen van 
benne a vezetés karizmája  Hogyan fejezték ki ezt a jóváhagyást? 
Vajon élőszóban megvitatták? Írásban szavaztak róla? Esetleg a 
korábbi felelős jelölte ki utódjául? Vagy a megyéspüspök általá-
nos helynöke nevezte ki? Fogalmam sincs  Tény, hogy spirituális 
tekintéllyel rendelkezett, és ez nem valamilyen fennkölt dolgot 
jelent  A gyűlésen felmerülő kérdések egy közösség irányítá-
sát érintették: kik a tagjai, miben áll a tevékenységük, hogyan 
imádkoznak  Lenyűgöző volt, ahogy ez a felelős tisztségviselő a 
gyűlést vezette  Miután ismertette a következő napirendi pontot, 
figyelmesen meghallgatta a hozzászólókat, ügyelt rá, hogy min-
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denki szóhoz jusson, összefoglalta a vitákat, megjelölte a tovább-
lépés irányát – s mindezt, mondhatnánk, a Lélek szelídségével 
tette  Befejezésül ezt mondta: „Azt tesszük tehát, hogy…” 

Miután az összes napirendi ponttal végeztek, felém fordult, 
és így szólt: „Atyám, ha jónak látod, vezesd az eucharisztiát…” 
Természetesen megtettem, de azzal a határozott érzéssel, hogy 
valójában ő a püspök, s hogy az összejövetel végén őt illette vol-
na meg a szentség – az eucharisztia – megünneplésének irányí-
tása, hiszen a tanácskozás Krisztus testének szinodális konstruk-
ciója volt, amely a Lélek adományainak rendezett sokféleségén 
alapult  Az, akiben szemlátomást megvolt a vezetés karizmája, 
ebből következően „ordinációval” is rendelkezett, vagyis elvben 
ő rendeltetett az eucharisztia ünneplésére  Az eucharisztia jeleníti 
meg ugyanis ennek a szinodális szerkezetnek a mélyebb valósá-
gát: a szentségben jelen lévő Jézus Krisztus lelki áldozatát: szol-
gálatát a világért  Mivel a gyűlést levezető elnök nem volt „pap”, 
engem kért meg, hogy vezessem az eseményt lezáró liturgikus 
ünneplést, holott idegen voltam mind a chicagói egyház, mind 
pedig karizmatikus közösségei számára  

Milyen feltételekkel vezethette volna ő maga az euchariszti-
át? S vajon a jövőben véghez viheti majd ezt a legfőbb közösség-
vezetői tettet? Ezekre a kérdésekre akkor fogunk tudni válaszol-
ni, ha elgondolkodunk arról, hogy mi az eucharisztia 

Elsőként ezt a kérdést vethetnénk fel: miért kért meg egyál-
talán az említett tisztségviselő, hogy az összejövetel végén eu-
charisztiát vezessek? Hiszen a gyűlés elején imádkoztunk – be-
fejezésképpen is elég lett volna imádkoznunk, és akkor nem lett 
volna szükség papra  Az így feltett kérdés szorosan összefügg 
egy másikkal, nevezetesen a katolikus egyházon belüli eucha-
risztikus szokások kérdésével  Mivel az eucharisztia ünneplése 
jelenleg a nap bármely szakában megengedett, s mivel gyakor-
latilag már nincs szentségi böjt, bármikor lehet eucharisztiát ün-
nepelni – ami nem feltétlenül jó dolog  Nem illenék-e valamivel 
többet tűnődnünk erről, s nem kellene-e az egyházi összejövete-
lek és az eucharisztia-ünneplés viszonyát egyértelmű spirituá-
lis szempontok alapján tisztáznunk? Itt azonban csupán futólag 
érintem azt a kérdést, hogy kell-e folyton-folyvást, minden al-
kalommal „miséznünk”, hiszen elsősorban a keresztény közös-
ség összejövetele és az eucharisztia megünneplése közti viszonyt 
szeretném megvizsgálni 

Keresztény élet, papság, eucharisztia

Az előbbi kérdés végső soron nem egyéb, mint a konkrét ke-
resztény életforma és az eucharisztia közti kapcsolat kérdése  Ez 
a kapcsolat teljes egészében abból adódik, hogy bármely helyi 
egyház szinodális valósága szorosan összefügg Jézus Krisztus ál-
dozatával, amennyiben a Lélek ajándékaiból felépülő szinodális 
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konstrukció, vagyis maga az egyházi életműködés áldozati aján-
dék Istennek a Szentélekben, az eucharisztia szentségének köz-
vetítésével  Itt visszautalok arra, amit korábban írtam az áldo-
zatról mint az Isten, a felebarát és az önmagunk iránti tevékeny 
szeretet lényegi mozzanatáról  Isten népéről szólva ugyanis a 
Zsinat kiemelte, hogy Krisztus „Istennek, az ő Atyjának országá-
vá és papjaivá tett bennünket” (Jel 1, 6), s hogy „[a hívők] mint 
élő kövek lelki házzá, szent papsággá” épülnek, hogy Istennek 
tetsző, lelki áldozatokat ajánljanak fel Jézus Krisztus által: „ti 
azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nép vagy-
tok, melyet Isten tulajdonába vett” (vö  1Pét 2,4–10)  

Szent Pált idézve pedig a zsinat arra buzdította a kereszté-
nyeket, hogy ajánlják testüket „élő, szent és kedves áldozatul Is-
tennek” (vö  Róm 12,1), s hogy tegyenek tanúságot az örök élet 
reményéről  Itt a Lumen gentium 10  pontjára utalok, de idézhet-
nék számos más zsinati szöveget is  Látható tehát, ahogy Krisz-
tus, aki felajánlotta Istennek életét, melyet az emberekért adott, 
egyszerre áldozat (amit felajánl) és pap (aki felajánlja)  Ugyan-
így a keresztény közösség is, amely a keresztségben belép Krisz-
tus életébe, és amelynek életformája az imádás, az irgalom és az 
örömhír hirdetése, egyszerre áldozat (amit felajánl) és pap (aki 
felajánlja)  Tehát az Istent és az embereket szolgáló egyházi élet 
különböző feladatkörei és karizmái a Lélek adományai  Álta-
luk valósul meg részesedésünk Jézus Krisztus misztériumából, 
vagyis mindannyiunk áldozata és papsága  Nyilvánvaló, hogy 
a hívő ember életében megvalósuló áldozat nem más, mint az 
irgalmas szeretet folyamatos és hatékony kibontakozása, a ke-
resztény áldozat pedig a hívő közösség áldozata: a szeretet gya-
rapodásának átélt tapasztalata  

Ebben a perspektívában az eucharisztia az a szentség, amely 
megmutatja, hogy az egyház áldozata – vagyis a szeretet mint 
életmód – teljes egészében Jézus húsvéti áldozatából ered a Lé-
lek által: ahhoz kapcsolódik és azt teszi jelenvalóvá az emberek 
életidejében  Ezért aki másokkal közösségben tudatosan megéli 
a keresztény élet – mint önátadás – papi és áldozati aspektusát, 
az vágyat érez, hogy a többiekkel együtt részt vegyen az eucha-
risztikus liturgiában, és szomorú, ha ezt nem teheti  Más meg-
közelítésben: az áldozatra is illik az a három fogalom, amellyel 
a régi egyházi hagyomány Krisztus testét jellemzi: létezik egy-
felől Jézus örök áldozata, amelyet folytonosan felajánl Atyjának a 
szeretetben; másfelől ott van az egyház (és vele együtt minden 
jószándékú ember) életének áldozata, amely a zajló időben való-
sítja meg Krisztus áldozatát; a harmadik pedig a szentségi áldozat, 
az eucharisztia, amely a Fő és tagjai áldozatát kölcsönösségében 
mutatja fel és jeleníti meg  Amikor az első kettő jelen van, fájó 
dolog, ha a harmadik nem valósulhat meg – ha tehát az eucha-
risztia elmarad 
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A püspök mint az eucharisztikus liturgia vezetője

A fentieket szem előtt tartva jobban megértjük, hogy mi is va-
lójában a püspök (vagy a pap)  Az egymással összefüggő kariz-
mák rendjében ő az, aki az egész közösséget vezeti  A Szentlélek-
től kapott adománya feljogosítja a közösséget összehívó végső 
szó, vagy éppenséggel a szinódusi útkeresést elindító első szó 
kimondására  Ha ez a Szentlélekre hallgató szinódusi útkeresés, 
illetve a szinódus felismeréseinek valóra váltása – a Szent Ágos-
ton által kijelölt távlatban – az egyház „lelki áldozata” Krisztus-
ban, akkor természetes, hogy az eucharisztia ünneplését az az 
elöljáró vezesse, aki már az útkeresés folyamatát is irányította  
Ezáltal épül be az egyház élete Krisztus életébe  És ahogy min-
den karizmát, amely az egyház életén belül egy-egy feladatkör 
elvégzésére képesít, előbb fel kell ismerni, majd pedig egy rövid 
és az adott feladathoz illeszkedő liturgikus ünneplés keretében 
„intézményesíteni” kell, úgy a vezetés (püspöki vagy papi) ka-
rizmáját is beiktatással kell megerősíteni – megítélésem szerint 
ez ad értelmet az egyházi rend szentségének, amely nem más, 
mint az elöljárói karizma szentségi megerősítése és egyházi be-
iktatása a közösség jelenlétében  Az elöljáró karizmája sem az 
egyház életében, sem liturgikus megjelenítését tekintve nem kü-
lönbözik a többi karizmától és intézménytől  Ahogy a püspök 
az egyház szinodális életét vezeti, ugyanúgy vezeti az egyház 
liturgikus életét is  Ebben áll karizmájának két, egymástól elvá-
laszthatatlan oldala  Nem létezik tehát egyfelől a szentség, amely 
önmagában megvalósítja, amit jelent (opus operatum), mellőzhe-
tővé téve cselekvő alanyát, és másfelől a karizmák sokfélesége 
intézményi megerősítés nélkül  Az egyházon belül a leadership, 
a vezetői funkció mindig karizmatikus ihletettséget és egyházi 
beiktatást feltételez, a liturgia vezetése pedig ennek az összefüg-
gésnek a kiteljesedett formáját jeleníti meg 

Az egyház papi intézményét érintő fejtegetéseinket három ja-
vaslatban foglalhatjuk össze: 

1  Isten azt az áldozatot várja az egyháztól, amely megvaló-
sítja Jézusnak a kereszten megmutatkozó és örökké megmaradó 
szeretetét  A szeretet parancsának konkrét megvalósítása – az 
egyház lelki áldozata – a megfeszített és feltámadt Jézus Lelké-
nek karizmái által teljesül  Az egyház Jézus szeretetére emlékez-
ve ajánlja föl saját áldozatát úgy, hogy szüntelenül megújul és 
gyarapodik a szeretetben  A „misztérium” nem egyéb, mint a 
„különbözőségben megvalósuló egység” Jézus (örökké folytató-
dó) húsvétja, az egyház lelki áldozata (az egymásért adott élet) és 
az eucharisztikus liturgia között 

2  Az egyházi rend szentsége olyan keresztény embert iktat 
be szolgálatába, akinek karizmájáról a közösség megbizonyo-
sodhatott – így válik az evangélium hirdetésének felelősévé egy 
keresztény gyülekezetben  A felszentelés megerősíti benne a 
Lélek adományát, elősegítve ezzel az evangélium hirdetését, az 
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evangélium szerinti életet és az evangélium liturgiájának meg-
formálását – vagyis mindazt, ami hozzátartozik az egyház, a 
megkeresztelt hívők közösségéhez, és ami a püspök (mint veze-
tő) személyében a végső felelősség formáját ölti 

3  A püspök mint a keresztény közösség legfőbb felelőse ve-
zeti a lelki áldozat (a világért munkálkodó szeretet) lényegét 
megjelenítő „eucharisztikus eseményeket” ugyanúgy, ahogy ő 
vezeti a „szinodális eseményeket” is  A liturgikus áldozat bemu-
tatásakor ő a szóvivője annak a közösségnek, amely Jézus Krisz-
tus emlékezetét ünnepelve ad és befogad  Az ihlető Szentlélek 
jelenléte folytán ő „foglalja szavakba” a hálaadást, a Jézus Krisz-
tusról való megemlékezést és a közösség áldozati adományát 

Vagyis – visszakanyarodva az 1970 táján lezajlott chicagói ka-
rizmatikus összejövetelhez – azt mondhatjuk: ha a leader, a veze-
tő, akiről beszéltem, megkapta a Szentlélek adományát ahhoz, 
hogy ő vezesse és ő zárja le a szinodális gyűlést, amelyen részt 
vettem, akkor bátran vezethette volna ugyanő az eucharisztia 
ünneplését is (ha már napirenden volt) 

*

A szinodalitásról szóló elemzésünk végén kijelenthetjük: ez a 
fogalom új fejezetet nyit a „folytonosság hermeneutikájában”, 
amelyet XVI  Benedek pápa olyannyira a szívén viselt  Az egy-
házról szóló első, 1870-es konstitúció előszava az intézmény mint 
misztérium alaprajzát a hierarchikus egység jegyében vázolta 
fel  Az egyházról szóló második konstitúció, a Lumen gentium 
(1964) Isten népének elsőbbségét hangsúlyozta  Már a Zsinaton 
és később, a Zsinat megvalósításának idejében is létezett egyfajta 
sensus fidei: ha az egyház azok egybehívott közössége, „akik hit-
tel tekintenek Jézusra, az üdvösség szerzőjére, az egység és béke 
princípiumára” (LG 9), akkor meg kell próbálnunk ennek fényé-
ben újra megfogalmazni, majd újra megformálni – azaz megre-
formálni – az egyház intézményeit: ki kell egyengetnünk az egy-
ség útjait ott, ahol megszakadtak, pozitív jelentést kell adnunk 
az egyház és a világ dialektikus viszonyának, újra kell értelmez-
nünk a vallást mint egyetemes jelenséget  Hatalmas munka ez, 
amelyet természetesen mindig finomítanunk és javítgatnunk 
kell – az egyházakban éppúgy, mint a vallásokban és a világban 
–, ahogy halad előre a történelem a maga tagadhatatlan sikerei-
vel és számottevő kudarcaival  A történelem jelen szakaszában 
Ferenc pápa azzal, hogy a Szó meghallgatását feltételező és a Lélek 
által mozgatott szinodalitást szorgalmazza, ha nem is új elgondo-
lást vezet be, de legalábbis – váratlan gesztussal – általánossá 
tágít egy már meglévő, ám mostanáig szűk értelemben használt 
fogalmat  Nagy lépés ez az egyházi élet Szentlélek ihlette folyto-
nosságában 

(Szatmári Zsófia fordítása)
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