
Liviu Jitianu 

Egyház a mai világban

Kihívások és feladatok

Egyház a posztmodern globalizáció fogságában

Általánosan kijelenthető, hogy a „ma” egyháza nehéz helyzetbe 
került. Helyzetére leginkább a szétdaraboltság: a vallásos jelen-
ség feldarabolódása, illetve elegyháztalanodása; az elkötelezett 
magatartás, a felelős kereszténység hanyatlása; az értékek vál-
sága jellemző. Nyugodtan beszélhetünk ennek kapcsán az egy-
ház, illetve egyházak peremjelenséggé válásáról: társadalmi je-
lenléte a különféle szocio-karitatív tevékenységekre redukált, és 
a különböző élethelyzeteket kísérő esztétikai jelenséggé torzul. 
Ebben az új/más világban az identitás, a specifikus sajátosságok 
megőrzése, a küldetéstudat ébren tartása összetettnek és nehéz-
nek bizonyul. Különösen, ha az egyházról van szó. Az egyház 
ugyanis önmagának isteni legitimitást igényel (Isten nevében ál-
lítja önmagát), és tanításának normatív jelleget tulajdonít (igaz-
sága, értékei, megnyilatkozásai abszolút jellegűek, amelyek min-
denki számára „kötelezőek”). Úgy tűnik, globális világunkból 
a természetfeletti lassan visszaszorul, elveszti funkcionalitását 
és profilját. Kérdés marad persze, hogy a transzcendens „visz-
szavonulása” eredményezi-e az egyházi tevékenységek margi-
nalizálódását? Elképzelhető, hogy amint „homályba burkolózik 
a transzcendens arca”, ezzel párhuzamosan elveszti az egyház 
társadalmi jelentőségét? Elvész az egyház Isten-arca is?

A mai világ otthona, a globális világ elsősorban „kölcsönös 
világméretű függést” eredményezett. Válságot, mértéktelen pia-
ci versengést, társadalmi megosztottságot szült. A vallás kapcsán 
profil nélküli szinkretizmus (egymásba folynak a vallásos ele-
mek, jól megférnek egy kalap alatt), a vallással szemben tanúsí-
tott laicista törekvés (az állam vallásszabadságot biztosít ugyan, 
de elhatárolja magát mindennemű vallásos megnyilvánulástól, 
semleges és érdektelen), helytelenül értelmezett vallásos funda-
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mentalizmus (nem hűség a múlthoz, hanem intolerancia) és nem 
utolsósorban a technicista gondolkodásmód (ez pedig haszon-
elvűséget eredményez, minden mértéke az, hogy mi a hasznom 
belőle) érhető tetten. Ilyen összefüggésben a globalizáció „bom-
lasztó hatásaival” kell számolnunk. Egyesek szerint ez megvál-
tozhatatlan. Az egyed- és a kisközösségek hatékony ellenállása 
esélytelen. Tehetetlen kiszolgáltatottjai a történéseknek. Johann 
Baptist Metz ebben az összefüggésben az egyház „provincializ-
musáról” beszél (beletörődtünk a kicsiny nyáj helyzetébe). 

A jelzett helyzet egyik velejárója az is, hogy nehezen lehet a 
társadalmi jelenségeket modellálni vagy általánosan érvényes 
struktúrákkal leírni. Ilyen adottságok között nehéz az egyház 
pontos helyzetét körbeírni vagy feladatát a társadalomban meg-
határozni. Mégis, ha erre vállalkoznék, mindenekelőtt a jelen 
helyzet adottságainak reális felmérését tartanám fontosnak: egy 
egyházi diagnózis felállítását. Látni erőforrásainkat (humán és 
anyagi), s ezek mentén egy bizonyos betervezhetőséget, stratégi-
át. A realitás tudomásulvétele szolgálhatna bármilyen egyházta-
ni modellnek vagy pasztorális elképzelésnek létalapul. Emellett, 
persze, fontosak a teológiai alapok és a spirituális erőforrások 
is. Egyértelmű viszont, hogy számos egyháztani modell elveszti 
legitimitását. Mindenekelőtt azért, mert ezek mindig egy sajátos 
teológiai kultúra és egy keresztény világszemlélet tükrében szü-
lettek meg, amelyek magukon hordják a mulandóság pecsétjét. 
Egyértelmű számomra az is, hogy nem beszélhetünk „egyetlen” 
egyházi modellről, ezt regionálisan, a helyi adottságok tükrében 
lehet csak megfogalmazni. A „közös” mindebben az „egyetlen 
hit, ugyanazok a szentségek, és ugyanazon Jézus Krisztus”.

Erdélyből, kitekintve a helyi egyház adottságaiból a világegy-
ház küzdelmeire, nem tudnék egyháztani modell körvonalázá-
sára vállalkozni. Leginkább azért, mert mozgó talajon állok. Ha-
tározottan előttem áll Karl Rahner, röviddel a II. Vatikáni Zsinat 
után tett kijelentése, amely igenis találó az általam ismert egy-
házi térségre. Az egyház ma mint két világ ütközőpontja mutat-
kozik meg. Egyik felől a hagyományos, homogén, hierarchiku-
san felépített kereszténység áll, másik oldalon pedig a megújuló 
társadalmi, egyházi életformákkal találkozunk. Ebben az össze-
függésben az egyház egy átmeneti helyzetben található: átmenet 
egy korábban homogén társadalmi renddel és kultúrával egybe-
fonódott népegyházból egy olyan hívő közösségbe, amely a sze-
mélyes és szabad hitéletre épít. Erdélyben és az általam ismert 
vallásos térségben hatványozottan igaz mindez. Az átmenet ál-
lapotában vagyunk, s ez gyakran tanácstalanságot, vízióhiányt, 
bátortalanságot, és nem utolsósorban a gondviselésbe vetett bi-
zalom hiányát jelenti.

Természetesen fontos látni a változó faktorok közepette is, 
hogy miben áll az egyház örökös küldetése: az örök, áthagyo-
mányozott isteni igazságok megőrzése és továbbadása. Mindez 
mellett viszont belső szükségszerűségnek mutatkozik a hitet, a 
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hitigazságokat, tartamukat megőrizve, újrafogalmazni, az egy-
házi struktúrákat újból és újból felülvizsgálni, adott esetben új 
utakra vállalkozni. A „jelen” kérdései választ „mai” módon igé-
nyelnek. A válaszadás pedig a mai ember élethelyzetét figyelem-
be véve kell történjen, mégpedig olyan módon, hogy az embert 
egzisztenciájában szólítsa meg és serkentse elkötelezett Krisztus-
követésre. Csak ezen keresztül maradhatunk a „jövő egyháza”. 
Fontos követelmény és kritérium ebben a kérdéskörben, hogy az 
egyház nem önmagáért, hanem az emberekért, minden emberért 
kell éljen. Helytelen volna egyszerűen a továbbélésért küzdeni, 
ragaszkodva az adott és működő struktúrákhoz. Törekvéseinek 
mozgatórugója nem csupán az emberek felszínes integrálása és 
egyházias érzületű kereszténnyé formálása. 

Maga a II. Vatikáni Zsinat és az ennek szelleméből forrásozó 
új egyházmodellek (közösségmodell, szentségi modell) a tudato-
san megélt keresztény létforma alapjait rakták le. Ilyen értelem-
ben a zsinat hídként szolgált a múlt és a jövő között. Tudatosítot-
ta az egyház „tiszta forrásait”, és ezeket átemelve a jelenbe akart 
a megígért jövő előkészítője lenni.1 

A jövőt megjósolni lehetetlen. Az egyházi futurizmus, amely 
a kiszámítható jövő leírásával foglalkozhatna, mégis létjogosult. 
Lehetséges, hogy egyházunk „a kis csoportok egyháza”, esetleg 
„a polarizálódás és különféle csoportosulások egyháza” lesz. 
Számos strukturális változással kell szembenéznünk, már csak 
azért is, mert a jelen egyházi architektúra nehezen működtethe-
tő. Tény, hogy a felsorolt kérdéskörök kihívást jelentenek mind 
az egyes keresztény ember számára, mind az egyház egészének. 
Kétségtelen, hogy az adott helyzet vizsgálata a pozitívum mel-
lett (az egyház szolgálata a világban) negatív, kritikus ponto-
kat is magába foglal (különösen a hierarchikus-jurisdikcionista 
egyházi magatartást illetően). Mindkettő akár biztató jelként is 
értelmezhető: a jövő kihívásai az egyház még nem megérkezett 
állapotáról beszélő jelek, amelyek feltétel nélküli istenbizalomra 
serkentenek: bízni a köztünk levő éltető Lélek erejében, aki az 
„új” teremtés hordozója. Egyértelmű jele mindez annak is, hogy 
keresztény hivatásunkat átgondoljuk, s komolyan vegyük ke-
resztény identitásunkat. 

Gondnak tartom a jelen változásainak nem komolyan vételét. 
Felelőtlennek, ha nem teszünk meg minden emberileg megtehe-
tőt. Túl naiv volna azt hinnünk, hogy minket nem érint a globális 
1 A különböző optimista és bizakodó próbálkozások ellenére azt láthattuk az 

elmúlt 50 évben, hogy a zsinat utáni kor bizonyos fokú visszarendeződést és 
görcsös félelem-sémákat szült, amelyek a múlt szellemét idézve képtelenek 
a jelen adottságainak tükrében viszonyulni a mai világhoz. E kettőség tük-
rében gyakran hitelét vesztettnek tűnik az ún. hivatalos egyház. Egységről 
és keresztény nyitottságról beszél, mégis sok esetben képtelen a dialógus-
ra. Örömhírt, elfogadást és kölcsönös egymásgazdagítást hirdet, diakonális 
szolgálatkészségről beszél. De mit tapasztal a mai keresztény? Gyakran ha-
tárokba, meg nem értésbe, eltiltásba ütközik, problémáira „válaszként” egy-
házjogi előírásokat kap.



változás; ha azt hisszük, majd elmúlik ez is, valahogy csak kibír-
juk… A „posztmodern”-ként leírt jelenség az élet minden terü-
letére kihat, életkörülményeink változásán keresztül elkerülhe-
tetlenül a tudatunkra is. Nem tehetünk úgy, mintha nem lenne 
közünk hozzá. A keresztény körökben elterjedt tartózkodó állás-
pont, mely szerint az eddigi tapasztalatok alapján nem bizonyít-
ható, sőt igen kétségesnek látszik, vajon a magát posztmodernnek 
tekintő gondolkodásnak van-e pozitív hozadéka a kereszténység 
számára, vaknak bizonyul. Hiszen nemcsak tanulhatunk, de nyil-
vánvalóan máris tanultunk tőle: a hatása alá kerültünk! 

A változás jelei egyértelműen tettenérhetőek még az egyház 
„szent” berkeiben is. Úgy tapasztalom, az újskolasztikus filozófia 
és teológia által képviselt merev metafizikai kategóriák fellazul-
nak. Nem mernék már profilált teológiai iskolákról beszélni, ha-
nem sokkal inkább egy erősen individualizálódó teológiai szín-
térről. A források „rehabilitálása” erőteljes spirituális eltolódást 
eredményez, amely ismét aláhúzza a múlt értékeinek fontossá-
gát, és serkenti a hit (újra)megtalálását is. Jó azt is látni, hogy a 
II. Vatikáni Zsinat által megvalósított „posztmodern fordulat” az 
egyházon belüli kollegialitás szellemét hozta, amely ugyan a hie-
rarchián belül sem valósult meg teljesen, nemhogy a plébániai ve-
zetés struktúráiban, mégis melegágyat biztosít a „papi szolgálat” 
közösségi megélésének. Változott az egyház „abszolút igazság-
igényének” egyházi lehorgonyzása. Ennek eredménye az ökume-
nizmus; a világgal és a más vallásokkal való párbeszéd. A zsi-
nat „evangéliumi kultúrája” a Lélek működésének látható jele és 
bizonyítéka, amely az evangéliumi értékek térnyerését eredmé-
nyezte; a keresztény nagykorúság elismerését és komolyanvételét 
szülte. Mindez az egyház hitelességét erősítette, s megalapozta 
a „szavahihetőség” kultúráját. Hogy mennyiben volt az egyház 
érett erre a változásra az 1960-as években és utána, az vitatható. 

Meggyőződésem, hogy a zsinati „szellem”, a változás okai 
nem vezethetők vissza csupán ekleziogén erőforrásokra, annak 
ellenére, hogy a zsinatot óriási és csodálatos teológus előmunka 
előzte meg. Igenis, az „idők jelei”, a világban végbemenő „kül-
ső” változások provokációja egyértelmű. A megoldások keresése 
akkor és ma komoly kérdést jelent. Sokak számára a helyes út a 
„párbeszéd a múlttal”, a „visszafele nézés”, a múlt variálása. Ez, 
persze, nem más, mint „a már kimondottak gyenge utóöntete”, 
„katolikus monológ”, amelyet az egyház egyszemélyben folytat, 
s amelynek semmilyen össztársadalmi relevanciája nincsen. Már 
csak azért sem, mert egyértelmű ebben „a látnoki erő” hiánya. 
Mások a változó világban esélyt látnak. Számukra a jelen impe-
ratívusz: kihívás, amit meg kell ragadni. Ez a magatartás nem 
zárkózik el az egészen új, a „nóvum” elől. Semmiképp nem je-
lenti ez a változás viszketegségét vagy értelmetlen reformtörek-
vést. Egyszerűen helykeresés az idő forgatagában. Eszerint ko-
moly követelmény a globalizációs folyamatok aktív formálása, 
hasznossá tétele. Helytelen a semmittevő, csupán démonizáló, 

18 liviu jitianu 



elítélő magatartás. A globalizációs folyamatok ugyanis a keresz-
tény ember számára esélyt jelenthetnek. Ha XVI. Benedek pápa 
törekvése szerint közrejátszhatnánk abban, hogy a nyereségori-
entált társadalmi folyamatok a szeretet által levetkőzzék „em-
bertelenségüket”, és „átitatódjon” világunk egy „transzcendens 
humanizmussal” (Isten arcában formálódó emberiség), ha a mai 
világ formáló szereplőivé válnánk, ha tisztán meg tudnánk őriz-
ni a természetet (Ferenc pápa), mindez legitimálná helyünket 
(úgy is mint intézmény) a világban. Úgy érzem, hogy intellek-
tuális becsületesség (K. Rahner) kényszerít arra, hogy számot 
vessünk a modern világ következményeivel, hogy megtalálhas-
suk magunkat benne, és meg tudjuk üzenetünket fogalmazni. A 
feloldhatatlan feszültség abban áll, hogy egyszerre kell óvakod-
nunk a jelenkor új jelenségeinek egyoldalú, a saját kultúránk lá-
tószögéből történő értékelésétől, másrészt be kell látnunk, hogy 
a történelemből nem vezet kiút. 

Katolikus „megoldás”:  
Krisztus-központúság és egyetemes papság

A következőkben elsőként az egyház lényegi megközelítésére 
vállalkoznék: mi a változtathatatlan alap. 

Az egyház identitását Jézustól, a megtestesült Isten-Fiútól 
kapja. Jézus a Krisztus, röviden és lényegretörően fogalmazva, 
az egyház kánonja. Egyházunk annyiban mondható krisztusi-
nak, annyiban az üdvösség hordozója, amennyiben transzpa-
rens a Krisztus-eseményre. Legitim voltának abszolút kritériu-
ma: a Feltámadottat és Lelkét történelmileg megtestesíteni. Így 
lesz Krisztus titokzatos testévé, az üdvösség egyetemes szent-
ségévé és a Lélek templomává. A Krisztus-esemény függvényé-
ben az egyház lényegét a következőképpen fogalmazom meg: az 
egyház a szentháromságos belső ökonómia megmutatkozásának 
és megtapasztalhatóságának helye. A szentháromságos Isten éle-
te, dinamikája, szeretete lüktet a reális, konkrét történelmi adott-
ságok keretein belül, amely élet a történelmet üdvtörténetté, az 
egyházat pedig az üdvesemények helyévé teszi. Az önmagát fel-
táró, kinyilatkoztató Istent hirdeti meg az egyház. 

Az egyház ugyanakkor emberi közösség is. Intézmény, amely 
az emberi jelenség teljességének pecsétjét hordja magán. Olyan 
antropológiai keret, amelyben az egyes ember és maga az emberi 
közösség az önmagát feltáró Istennek választ ad. A kinyilatkozta-
tás megszólítottja – az ember – válaszadásában létét; egész életét 
és világát adja Istenének. Ezen antropológiai „arc” azonban nem 
mérhető a változatlan mércéjével, igenis mozgó és változó jelenség.

Mindkét „történés” – Isten ön-feltárulkozása, az ember Isten-
hez való közeledése  – mozgatórugója a szeretet. Isten, aki maga 
a szeretet, ajándékozó, ki nem érdemelhető, végtelen szerete-
téből megszólította az embert. Az istenképű ember, aki létében 
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szeretetre irányult (Isten teremtményének legfontosabb tartozé-
ka a szeretet), viszont szereti Istenét. Ebben az összefüggésben 
mondhatjuk: az egyház Isten és ember szeretetének a helye. „Ott 
él az egyház, ahol az emberek erre a kettős irányultságú [sze-
retet-] kapcsolatra összegyűlnek.” Isten üdvszerző tetteinek hir-
detése, valamint az emberek közti igazságosság és irgalmasság 
gyakorlata a krisztusi szeretetben, az egyház alaptermészetét 
képezik – vonom le következtetésem. Ezen alapvonások a Feltá-
madott reális jelenlétének jelei az egyházban, a tanított Szóban, 
a megünnepelt szentségi jelekben és a szegények, a betegek, a 
kitaszítottak, a „kicsinyek” szolgálatában egyaránt. Ebben rej-
lik az Isten-ország követelménye: hívő remény az Isten-ország 
megvalósulásában és szolidaritás az emberekkel. Mind a hit ta-
núsítása, mind a szeretetszolgálat az egyház életében liturgikus 
vonzatot is kap. Mindkettő ugyanis istentiszteletnek mondható, 
már csak azért is, mert az ember-kérdés az isten-kérdéstől a meg-
testesülés óta elválaszthatatlan. A hit-aktus és az ember szolgá-
lata bizonyos értelemben liturgia, mert mindkettő kiindulópont-
ja, hordozója és célja Isten, mindkettő Isten dicsőségét szolgálja. 
Hitem szóban és tettben való tanúsítása a Jézus Krisztusba vetett 
hitem megvallása. A felebarát szolgálatában azt a tevékenységet 
folytatom, abba kapcsolódom bele, amely történésnek prototípu-
sa Jézus Krisztus. Ebből a szempontból mondható, hogy a litur-
gia lényegesen kapcsolódik a martüriához (hitünk megvallása), 
a koinonía (közösség) pedig elképzelhetetlen a diakónia nélkül. 
Ott beszélünk tehát egyházról, ahol a krisztushívők hitből faka-
dó, cselekvő szeretetközösségbe összegyűlnek. Így mondható, 
hogy a martüria és a diakónia a kereszténység alapkövetelmé-
nye. Nem beszélhetünk tehát hitvallás és szeretetszolgálat nélkül 
Krisztus egyházáról – foglalom össze az eddigieket. 

Az egyház lényegi szerkezete a szentháromságos életre épül, 
világban való volta pedig egyértelműen tanúság és szeretetszol-
gálat. Ezen kijelentés minden egyháztani dogma középpontja, 
ugyanakkor minden egyháztani modell irányelve is. Egyháztani 
vázlatom is erre épít.

Az egyház diakonális alaptermészetére figyelve úgy gon-
dolom, tisztán körvonalazható az egyházi gyakorlat jövőjének 
útja. A diakónia a „megváltás földhözkötött megnyilvánulása, 
az eszkatológiai Isten-ország örömhíre az ő »már« lehetséges-
ségében és a »még nem« lehetetlenségében” – jelenti ki Ottmar 
Fuchs. A diakonális gyakorlat mintegy mércéje a hit és az élet 
helyes viszonyának. Összekötő kapocs a megfoghatatlan és a 
megtapasztalható, a gyakorlati között. A diakonális szolgálat el-
sődleges célját önmagában találja meg. Nem volna helyes vala-
milyen cél függvényébe vagy szolgálatába állítani. Értelmet ön-
magában nyer, hiszen a krisztusi/keresztényi identitás feltétele. 
Annyiban beszélhetünk Krisztus egyházáról, amennyiben ez egy 
szolgáló egyház. Csak egy diakonális egyház hordozza önmagán 
az isteni élet pecsétjét. Amint a keresztény ember önazonosságát 
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az adja meg, hogy mindig az evangélium megszólítottja marad, 
és ennek megfelelően szóban és tettben az evangélium hirdetője, 
úgy az egyház identitása is az élő Szóból táplálkozik, mégpedig 
abból, hogy megpróbál mindig a Krisztus-követés útján maradni, 
és igyekszik szolgálatában az isteni örömhírt realitássá tenni. Csu-
pán ezek után lehetséges egy hiteles egyházból induló, önmagát 
és „másokat” megcélzó evangelizáció és misszió. Az egyháznak 
önmagát a diakónia szemszögéből kell meghatároznia: azt meg-
élve válik az üdvösség hatékony jelévé. Nem lehet az egyház cél-
ja az evangéliumhirdetés alanyainak eklektikus megválasztása. 
Küldetése a különböző határok, elválasztó vonalak diakonális fel-
oldása, a Krisztus akarta egység keresése. Az „idők jelei” arra 
sürgetnek, hogy a diakónia „elegyháztalanodását” meggátoljuk. 
Nem szabad a diakóniai szolgálatot olyan sajátos tevékenység-
nek tekintenünk, amely a hivatalos egyháztól elszakíthatóan is 
működőképes. Funkcionális szolgálatnak sem tekinthetjük. Sok-
kal inkább azt kell szem előtt tartanunk, hogy a diakónia olyan 
szolgáló feladat, küldetés, amely Jézus Krisztus egyházának lé-
nyeges ismertető jele. Így sem a diakónia, sem az evangelizáció 
nem szolgálhat eszközként egy intézmény fenntartására vagy új 
tagok toborzására.

A diakóniai szolgálat a papi szolgálat fontos tartozéka. Sőt, 
mondhatni a papi szolgálat kritériuma. Az egyházi hivatal (a pap-
ság) meghatározásához ebben az összefüggésben két lényeges 
vonás tartozik: a hit továbbadása (igehirdetés és martüria) és a 
diakonális szolgálat. E kettős tartozék közösen határozza meg a 
papi hivatalt. Martüria és diakónia a papság lényegéhez tartoz-
nak. Papság és diakónia egymást feltételező valóságok, amelyek 
a megvalósulás szintjén egyenrangúak. Semmiképp sem beszél-
hetünk e kettő viszonyában alá- vagy fölérendeltségről. Bármely 
ilyen irányú törekvés az egyház lényegi megfogalmazását, kül-
detését csorbítaná. A kettő együtt szolgáltatja az egyház Krisztus-
formaságát; közösen szolgálják az Isten-ország eszkatologikus 
elközeledtét. Az egyházi hivatal „másokért való lét”-et jelent. A 
fentieket figyelembe véve: a diakónusi szolgálat minden egyhá-
zi hivatal lényeges tartozéka. Nem a papság egyik jellemvonása 
vagy másodlagos tartozéka, hanem kritériuma, a papság mivoltá-
nak meghatározója. Ebben az összefüggésben: az egyház alapvető 
tartozéka a papság, a papi szolgálat, amely a diakonális szolgá-
latra épül. A szolgálat pedig, az egyház tanítása szerint, minden 
megkeresztelt ember alapvető krisztusi jellemzője. 

Ezért számomra a papi szolgálat hordozója a krisztusi közös-
ség. Az „egyetlen papság” közösségi megélése. Nem csupán el-
vileg, hanem a valóságban is. A papi szolgálat különböző szem-
pontjainak közösségben és közösségileg való megélését állítom. 
Ez nem jelenti a papi szolgálat szétdarabolását, sem a felszentelt 
papok nélkülözhetőségét, hanem a krisztusi közösség papi jelle-
gét, ahol maga a közösség a papság hordozója. Közösségileg, és 
nem csupán, kiemelten egy személyhez (felszentelt pap) kötötten.  
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Egyháztani dogmaként fogalmazom meg: Isten népe az egy-
ház egyetemes küldetésének hordozója. Állításom a II. Vatikáni 
Zsinatra támaszkodik: az egyház alanya a királyi, papi nemzet, 
amelynek hivatása Isten csodás tetteit (mirabilia Dei) hirdetni, s 
az egyszeri és végérvényes áldozatot bemutatni. Az egyház, azaz 
Isten népe az ő összességében az üdvösség elsődleges és lénye-
ges hordozója.2 

A közösség helyes krisztológiai és pneumatológiai értelmezé-
se elengedhetetlen az ekkleziológiai definíciókban. Lényegében 
ott van egyház, ahol krisztusi közösség találkozik, amely közös-
ség a „közös asztalról” táplálkozik, és a Lélek adományait a kö-
zösség javára fordítja. Egyértelmű, hogy ilyen összefüggésben az 
egyház sem mint szentségi eszköztár nem közelíthető meg, és 
nem is azonosítható a Krisztus-képviselet rendjével, a felszentelt 
papsággal. Nem az apostolok, és így nem is az apostolutódok 
képezik az egyházat, hanem a feltámadt Urat ünneplő közösség! 
A közösség a központi szentség, és minden egyházi tevékenység 
akkor létjogosult, sőt mondhatni krisztusi, ha ennek a közösség-
nek, Krisztus eleven misztikus testének az életéből táplálkozik és 
abból nő ki. Ezért mondja a zsinat: Isten népének egésze az em-
beriség számára az egység, a remény és az üdvösség forrása, a 
megváltás (üdvösség) „látható szentsége”. Isten népéről beszél-
ve próbálja ismét a zsinat a jórészt elfeledett, de az egyház lénye-
gét, alapját képező, az ősegyház életében még központi szerepet 
játszó valóságot, az „egyetemes papságot” és az ebben gyökere-
ző keresztény méltóságot („választott nép, szent nemzet, királyi 
papság”) ismét feleleveníteni az egyházi öntudatban.3 

Az egyetemes papság, amely a krisztusi megváltó mű része-
sévé tesz, elsősorban szolgálatot jelent: Isten dicsőségét és a te-
remtett világ megváltását szolgálja. Ez a megközelítés mintegy 
kiszabadítja a papi tisztséget a nagyon is leszűkített keretei közül, 
amelynek értelmében a pap (legyen az a szent szolgálatra kivá-
lasztott és felszentelt vagy az egyetemes papság részese) „csupán” 
a szentségi tér központi szereplője. A papság Krisztus példájának 
megfelelően tehát szolgálatot jelent. Ilyen összefüggésben tulaj-
doníthatunk az egyetemes papságnak diakonális vonzatot.
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2 A zsinat e közösségben gyökerezett és Krisztusra irányított szemléletmód-
dal a helytelen hierarchikus egyházi szemléletmódnak próbál gátat vetni, 
mely szemléletmód hosszú időre rányomta az egyházra pecsétjét, és amely-
től egyeseknek kényelmesebb ma se elszakadni. Ez utóbbi szemléletmód az 
egyház lényegét, sőt létjogosultságát, az áldozatot (az áldozat itt központi 
szerepet kap) bemutató szolgálati (de valójában kevésbé szolgáló) papságtól, 
egyházi hierarchikusan felépített rendtől vezeti le.

3 Tragikus történés – állítja Robert Schlund – valamely igazságot az egyház 
egészéből kiollózni, és másodrangúnak tekinteni. Még súlyosabb a megszü-
letett féligazságot egyetemes érvényűvé tenni, s egy túl egyoldalú szemlé-
letmód (ebben az esetben: túl papközpontú) szolgálatába állítani. Egy ilyes-
fajta szemléletmódot igyekszik a zsinat megszüntetni akkor, amikor Isten 
né pének egyetemes papságát hangsúlyozza, és magát a szolgálati papságot 
is az egyetemes papságból vezeti le.



Legyen vezetői, igehirdetői, tanítói vagy megszentelő hata-
lom, a papi szolgálat intenzitásának csúcspontját az eukarisztia 
megünneplésében éri el, amely a Krisztus-események összefog-
lalt megjelenítése, amelyben feloldódik tér és idő, múlt, jelen és 
jövő megosztottsága. Krisztus egyszeri és végérvényes áldozata 
lesz ebben a szent cselekményben jelenvalóvá. Nem emlékezés 
ez, nem is szimbolikus megjelenítése egy valamikori történés-
nek, hanem Krisztus valós jelenléte a közösségben. Nem jelképes 
történésről van tehát szó, hanem a Krisztus-esemény reálisan je-
lenvalóvá lesz. (A teológia ebben az összefüggésben reálszimbó-
lumról beszél.) Ez a krisztusi jelentét pedig a végső beteljesedés 
biztos ígérete. Benne van a jövő (eszkaton) is, azáltal, hogy már 
„itt” van közöttünk, jelenné lesz. Ennek örömhírét („hitünk szent 
titkait”) hirdetjük, amíg Ő el nem jön (parúzia). Ez a krisztusi 
jelenlét pedig nem köthető az egyes ember személyéhez, nem az 
egyes pap szentségi cselekedetének eredménye. Ezért ha krisz-
tusi képviseletről (repraesentatio Christi) beszélünk, fontos ki-
emelni: nem a pap személye képviseli Krisztust, nem ő az „alter 
Christus” (Krisztus személyét képviselő, „második Krisztus”), 
hanem a közösség, az egyház szolgálata teszi Krisztust jelenva-
lóvá. Ahol ketten vagy hárman összegyűlünk, ha halálát és fel-
támadását hirdetjük, Krisztus közöttünk van. Senki sem képes 
személyében Krisztussá válni, vele ontológiailag azonosulni. 
Krisztus papságának örököse éppen ezért minden megkeresztelt 
ember, az egyház egésze. Így tehát, úgy a szolgálati papság, mint 
az egyetemes papság minden egyes tagja Krisztus papságában 
részesedik! Papságukban összetartoznak, egymást kiegészítik és 
együtt alkotói Krisztus titokzatos testének, az egyháznak.

A zsinat az üdvösség megvalósítását minden megkeresztelt 
ember feladatául tűzte ki: „A […] keresztény ember pedig meg-
kapja a »Lélek zsengéit« (Róm 8,23), amelyek képessé teszik arra, 
hogy megtartsa a szeretet új törvényét. […] a Szentlélek minden-
kinek fölkínálja a lehetőséget, hogy […] csatlakozhassanak e 
húsvéti misztériumhoz.” Ez a küldetés tehát Isten népének, sőt 
minden egyes embernek szól. Ezáltal lesz még nyilvánvalóbbá 
az egyház „egyetemes szentségi” mivolta. „Minden hívőnek, 
mivel az élő Krisztus tagja, s a keresztség, a bérmálás és az eu-
karisztia által Krisztusba épült és hozzá vált hasonlóvá, köteles-
sége együttműködni Krisztus testének gyarapításában és növe-
lésében, hogy e test minél előbb elérje a maga teljességét. Ezért 
az egyház minden gyermeke érezze felelősnek magát a világért, 
ápolja magában az igazi katolikus lelkületet, és segítse az evan-
gelizáció művét.” 

Az ortodox egyháztan pillérei

A kortárs ortodox megújulási törekvés kettős meghívásnak tű-
nik. Egyrészt restrospektív, visszatekintést sugalló: a keresztény 
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múlt vizsgálatára összpontosít. Másrészt pedig prospektív: a je-
lenre és az eszkatologikus jövőre vonatkozó, ugyanis igyekszik 
az isteni igazságokat oly módon közölni, hogy az ekkléziológiai 
legitimitást biztosítson, és ehhez kötötten választ adjon a mai 
ember egzisztenciális helyzetére. Szükségesnek tartja a mai egy-
házi élet teológiai és spirituális identitásának alapos átgondolá-
sát. A mai kor kérdéseire való válaszadás útja ebben a kontex-
tusban nem más, mint az egyház létének aktuális legitimálása, 
természetesen a kinyilatkoztatás és a szent hagyomány fényé-
ben. Mindkét megnevezett törekvés igyekszik a lét teljességét 
átfogni, nem csak részkérdésekre összpontosít, és így a keresz-
ténység intellektuális-teológiai, társadalmi-intézményes és kul-
turális szempontjával is számol.

A kortárs kelet-európai ortodox egyháztan sajátos történel-
mi kontextusban született. A 19–20. század társadalmi átszerve-
ződései, a mindenkori modern nemzetállamok szabta feltételek 
(mint pl. egyházi tevékenységek leszorítása a társadalmi történé-
sek nyilvános színpadáról), a konkrét, uniform és következetes 
hagyomány hiánya az egyházban, valamint a társadalmi életre 
vonatkozó gyakorlatias reflexió hiánya rendkívül nehéz helyzet-
be hozta az egyházat. Ebben a helyzetben lepte meg az egyházat 
a kommunizmus azon kísérlete, hogy egy szinte messianisztikus 
földi államot teremtsen, amely később gonosz utópisztikus ide-
ológiának bizonyult. 

Az egyházi megújulás ebben a kontextusban két vonalon in-
dul el, ami két fogalomban foglalható össze: antropológia és 
egyháztan, azaz keresztény embertan és isteni közösség. A teo-
lógia mindig újra visszatérő témája az ember. Ez az emberköz-
pontú, „vissza a forrásokhoz!” jelmondatot viselő mozgalma a 
görög atyák teológiájának újrafelfedezéséhez vezet. Az ember 
ebben az összefüggésben nem az individualista és szubjektivista 
redukcionizmusok racionális létalanya, hanem olyan személy, ki-
nek személy-volta elválaszthatatlan a közösségtől. 

Az antropológia ugyan mindig a teológia központi kérdését 
képezte, ám sosem mint önálló teológiai kérdés, hanem mindig 
mint az istentan záradéka. A jelenkori egyházi perszonológia 
(különösen az orosz és görög filozófiai térségben megszülető) az 
embert kiragadja a német idealizmus „abszolút én”-jének fogsá-
gából, és kifejezetten közösségre-irányultságának szempontjából 
tárgyalja. Ezen összefüggésben döntő jelentőséget kap az ember 
kommunitárius voltának hangsúlyozása. A nyugati racionalista 
esszencializmussal szemben, amely a személy más kategóriákra 
(mint pl. individuum, szubjektum) való lecserélését eredményez-
te, az ortodox teológia az apofatikus perszonalizmust helyezi elő-
térbe. Egy hangsúlyosan kirajzolódó antropológiai irányvonalat 
vehetünk észre, amelynek minden kérdése egy krisztusalakú, spi-
rituális antropológiát céloz meg. Ugyanilyen nyomatékos az orto-
dox egyháznak az antropológiával szorosan összefüggő új vagy 
legalábbis újszerű egyháztana. Új abban az értelemben, hogy a 
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„régi források” korszerű feldolgozását célozza meg, újra a teoló-
gia középpontjába irányítva a biblikus gyökerek, valamint az első 
századok patrisztikus örökségét, és ezen belül a keresztény antro-
pológia és ekkléziológia középpontjává válik. Ennek alappillérei: 
a teandria (isten-emberi egység) és a kommúnió (közösség).

Az egyház mibenlétét, lényegét vizsgálva két szempont kap 
hangsúlyos szerepet. Elsőként az egyház üdvtörténeti szerepe, 
és mindennek a priori alapja: a szentháromságos kommúnió lé-
nyegi kiáradása. Ennek függvényében nyer a teremtett világ 
ekkléziológiai jelentőséget. Az üdvtörténeti kompozíción túl 
fontos látni az egyház teandrikus voltát. Az egyház ugyanis 
„olyan teandrikus organizmus”, amelyben „az emberi élet egye-
sül az istenivel”, az istenemberi fiúság modelljének megfelelően. 
Mindennek garanciája a Szentlélek, aki teljessé teszi bennünk az 
isteni életet. A teandria misztériumának, amely elsőként Krisz-
tusban Isten és ember lényegi egyesülését jelenti, folytatása és 
kiteljesülése Isten és az egész emberiség egyesülése. Ennek ható 
faktora a Szentlélek, megvalósulási helye pedig az egyház. Itt 
lesz lehetségessé a Krisztusban, valamint Isten teremtetlen ener-
giáiban való részesedés (metalepsis). Ezek függvényében jelent-
hető ki, hogy az egyház egyszerre „az emberréválás és a megis-
tenülés helye”.

Az emberiség megváltásának megvalósulása, megteste-
sülése és megváltása gyümölcseinek növekvése, amelynek 
eszkatológiai kiteljesedése az ember megistenülése (theiosis), az 
egyházban és az egyház által történik. Az egyház Krisztus sze-
mélyének és megváltó művének a közösségi kiterjedése, a Krisz-
tus-hívők eleven, aktív organizmusa. Ily módon Isten országá-
nak tér és időbeli hordozója, olyannyira, hogy kijelenthető: az 
egyház Isten országának egyetemes „szentsége”. 

Az egyház megváltástana és ehhez kapcsolódó egyháztana 
az antropológiai tanítása tükrében érthető meg. Az emberi sze-
mély lényegében univerzális jellegű, ugyanis, legalábbis virtuá-
lisan, magába foglalja az „egész” teremtett világot: mind a társa-
dalom, az emberi közösség egészét, mind magát a kozmoszt. Az 
ember ugyanis „a Szentháromság misztériumának belső momen-
tuma”, léte egésze „istenképű”, ugyanakkor olyan „hely”, ahol a 
Szentháromság-Isten működése megmutatkozik. Helyesen értel-
mezni a keresztény antropológiát éppen ezért csak szentháromsá-
gos és dinamikus szempontokból lehetséges. Az antropológiára 
épülő ortodox megváltástanon belül ennek megfelelően szociális 
és kozmikus implikációkról beszélhetünk. Ennek függvényében 
állítható, hogy a lét maga nem redukálható a lényegre (substantia), 
hanem kommúnió (koinonía). Csak a közösségről mondható, 
hogy valóban létezés, valóban lényeg. 

Az emberi egzisztencia két síkon fogható meg: mint bioló-
giai és mint ekkléziológiai hüposztaszisz. Az utóbbi tükrözi az 
ember valós létét és hivatását. Mint ekkléziológiai hüposztaszisz 
ugyanis az emberi konstitúció adottságai a szabadság- és a kö-
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zösség-irányultság. Megvalósulása tehát kizár minden ontoló-
giai kényszert és bármilyen jellegű individuális redukciót. En-
nek feltétele az egyház szentségei által közvetített Krisztológia. 
A fragmentált, individuális, biológiai létformával szemben az 
ekkléziológiai hüposztaszisz „katolikus”. Egy univerzális, sze-
mélyes kommúnió részese. Az ekklézológiai hüposztaszisz nem a 
biológiai vagy a történelmi evolúció eredménye. Még akkor sem, 
ha állítható, hogy a biológiai és ekkléziológiai szempontok talál-
koznak az emberben, és egymást nem kizáró valóságok. Az utób-
bi nem értékeli le a biológiai adottságokat, hanem megszabadítja 
a biológia „ontológiai szükségletétől”, és elvezeti az emberi sze-
mélyt léte teljes megvalósulásához.

Az embertan alapvetően perszonalisztikus és kommunitárius 
jellegű – vonom le következtetésem. A megváltás kizárólagosan 
csak személyes és közösségi keretben elképzelhető. Maga a lét is 
csak mint kommunitárius valóság elképzelhető. A kommúnió tö-
kéletes megvalósulása pedig az egyház. Az egyház ugyanis „Krisz-
tus és a megváltás kommunitárius kiterjedése a világban”. Ezért a 
lét tökéletes formája. „Titokzatos lényegét” az örök szentháromsá-
gos személyközösségből meríti. 

A fentiek tükrében az egyház lényegéről a következő kijelen-
tések tehetők. Az egyház alapvetően teandrikus szerkezetű. Ben-
ne ugyanis titokzatos módon egyesül az isteni és az emberi va-
lóság. E találkozásban elsőbbséget az isteni elem élvez, amelyet 
mint abszolút modellt az emberinek követni kell ahhoz, hogy 
eljuthasson a teljességre, a megistenülésre. A teandrikus szerke-
zet kiemeli a természetes és a természetfeletti lényeges egymásra 
találását, amely egyesülést az emberi oldal bűnössége sem tud-
ja csorbítani. Az egyház közösségének emberi oldala arra hiva-
tott, hogy az isteni életközösség visszatükröződésének helyévé 
legyen. 

Az egyház emberi vonásai elsősorban az intézményi struk-
túrákban mutatkoznak meg. Az egyház ugyanis a tagok jogilag 
szabályozott külső kapcsolataiban is megtapasztalható. Mindez 
egyrészt szubjektív, és magán hordja a változás jegyeit. Másrészt 
pedig maradandó mint intézmény is, mert alapja, Jézus ugyan-
az. Intézményi oldalához kötődő jelzője a láthatóság. Az egyház 
kultusza, szentségi élete, a benne megjelenülő megváltói mű vi-
szont átvezeti a láthatón túli láthatatlanba. A Szentháromság kö-
zössége belső életét kiárasztja az egyházi közösségre. Ez bizto-
sítja tévedhetetlenségét és az egyház „örök” voltát is. Az egyház 
élete Krisztussal mint fejjel belép az örökkévalóságba. A földi és 
az égi egyház között ennek megfelelően lényegi kapcsolat van. A 
kapcsolatot maga a közösség kontinuitása nyújtja. 

Az ortodox teológiai szemlélet szerint az egyház a teremtés 
beteljesedésének a helye. Az ortodox egyháztan lényegesen il-
leszkedik a teremtés és beteljesülés eszkatológiai feszültségébe. 
A teremtés bűntől való megfertőzöttségének, a kozmosz isten-
képűségének korrektúrája az egyházon keresztül történik.
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A betejesedés első lépcsőfoka a teremtés restaurációja. A te-
remtés és az emberi személy kommúnió-nyitottsága, transzpa-
renciája, áttetszése a szentháromságos közösségre lényeges aka-
dályba ütközik, ugyanis mindkettő egy konkrétan megfogható 
korrupt, szétesésben levő folyamatba ágyazódik bele. A bűn, 
amely két lényeges történésben fogható meg: a közösség visz-
szautasítása és az isteni élet áttetszőségének elfedése, a teremtett 
világot a maga teljességében elfordítja Istentől. Az egységesedés 
folyamata helyett a szétesés, a korrupció állapota lesz domináns-
sá. Megszakad a teremtés belső lüktetése, mely konvergenciát, 
evolutív egységesedési folyamatot jelent. Az egységet felvált-
ja a divergencia és a szétesés. Egyenes következménye ennek, 
hogy az Istennel való dialógusból kilépő értelmes ember elveszti 
képességét, hogy megértse az isteni szót és értelmezze a világ 
racionalitását. Megszűnik az isteni kinyilatkoztatás kollaboráns 
megszólítottja lenni. 

A megtestesült Isten-emberben nem csupán a teremtés ere-
deti állapotának kezdeti jósága „restaurálódik”, hanem megnyí-
lik a kozmikus valóság számára a lehetőség a jövőbeli, eszkato-
lógikus teljes Isten-transzparenciára. A kozmosz egészét eltölti 
Krisztusban az isteni egység. A teremtés olyan helyként, talál-
kozópontként fogható fel, ahol Isten beszél és teremtve aktív, és 
ahol az ember erre egzisztenciális választ nyújt. Ez a lét-válasz az 
ember legalapvetőbb vágyában gyökerezik, amely végső soron 
nem más, mint a teremtés egészét saját egzisztenciájában meg-
fogni. Mindez az Istennel való partneri viszonyra irányul, amely 
az ember istenképűségében gyökerezik, és amely ugyan meg-
gyengülhet, de soha nem elveszíthető. Ebben az összefüggésben 
a megtestesülés kettős célt hordoz magában: egyrészt megvaló-
sítja a tökéletes Atya–Fiú-dialógust, másrészt pedig lehetővé te-
szi az ember számára a teremtés egészének az Isten-emberben 
való „megfogottságát”. Krisztusban az ember átéli ugyanis a te-
remtett világ kozmikus egyesülését Istennel. Így beszélhetünk a 
világmindenség krisztológiai szimfóniájáról. Ennek megfelelően 
a megtestesülés megvalósítja az ember személy-voltának kitel-
jesedését Istenben, élő Én–Te kapcsolatot teremt Isten és ember 
között, és az emberi természet egészét, valamint az egész embe-
riséget lényegi egységbe köti. Amennyiben az isteni természet 
tökéletes harmóniája nem más, mint az isteni személyek közötti 
tökéletes harmónia, pontosan így, az emberi természet harmóni-
ája is az emberi személyek közötti élet- és szeretetteljes harmó-
niát feltételezi. 

Ezen kapcsolat, a közösség-irányult élet reális helye az egyház, 
amely időbeli és időfeletti valóságában egyaránt a krisztológia 
otthona. Olyan szellemi, spirituális realitás, amely szorosan egy-
befonódik az Isten–ember-kapcsolat misztériumával, a szent-
háromságos életformával és magával a megtestesüléssel. Az 
egyház ugyanis nem más, mint a szentháromságos kommúnió, 
a szentháromságos személyek kölcsönös interioritásának, egy-
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másban levésének (perichoresis) megvalósulása az emberi je-
lenség keretein belül. Az egyház a szentháromságos személyek 
ön-átadásának médiuma; ugyanakkor az egyházban való élet 
„titokzatos részvétel” a szentháromságos személyek kapcso-
latában. Ebben az értelemben beszél az ortodoxia az Egyház 
krisztológiai, pneumatológiai és antropológiai szempontjairól. 
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az egyház alapvetően két szem-
pont függvényében teljesedik ki: az egyik belső vagy vertikális 
dimenzió, amelyet az „isteni” jelzővel illethetnénk, a másik pe-
dig külső vagy horizontális dimenzió, amely a maga teljességé-
ben „emberi”. 

Az egyház továbbá a megváltás orgánuma. Az ember meg-
váltása végső soron nem más, mint emberré-válása és megiste-
nülése Jézus Krisztusban – állítja az ortodox teológia. Krisztus 
ugyanis „magába gyűjti” az egyes embert és az egész emberisé-
get. Az ember pedig eggyé lesz ebben a folyamatban a megteste-
sült és megistenült Isten-fiúval. Ebben áll egyébként a megváltás 
lényege: Krisztus „létében átfogja az emberiséget, megszemélye-
sül benne az egész emberi nagycsalád, amely saját emberiségé-
nek részesévé lesz”. Emberségének ezen „kiterjesztése” maga az 
Egyház. Dumitru Staniloae megfogalmazásában: „Krisztus meg-
váltó művében, megtestesülésében, engedelmes életében, meg-
feszítésében, feltámadásában és mennybemenetelében, benne 
mint elsőszülöttben, az elfogadott emberi természet által nyert 
az egész emberiség megváltása létalapot. Megváltásunk ugyan-
is végső soron azáltal valósul meg, hogy Krisztus átváltozott, 
teljesen átszellemült, feltámadt és felemelt emberségével, tehát 
szellemmel/lélekkel eltelt, és ezáltal transzparenssé vált testével 
bennünk szállást vesz. Ez a szállásvétel vezet az egyház létrejöt-
téhez.” Ebben teljesedik ki az üdvtörténet, amely a megtestesü-
léssel vette kezdetét, és amely „olyan labor/műhely, amelyben 
a Krisztussal való eggyé-válás megvalósul. A megtestesülés, en-
nek függvényében, lényegesen ekkléziológiai vonzatú, kizáró-
lagosan csak az egyházban és az Egyház által valósul meg. Az 
egyház tehát – vonhatjuk le következtetésként – a Feltámadott 
„szociális kiterjedése”: „Az egyház a szociális és közösségi struk-
túrákban köztünk levő Krisztus.” Kiteljesedett formában, persze, 
nem birtokolja a teljességet, ez ugyanis csak „elővételezett” for-
mában állítható róla. 

A Szentháromság szempontjából tekintve az egyház „az em-
berek közös tapasztalata és megélése” a Szentháromság belső 
titkának. Közös részesedés az isteni életben. S mintegy logikai 
következtetésként: „az emberi személyek közössége az isteni 
személyekkel”. Emberek közössége az „egyazon isteni életben”. 
Az egyház életébe tehát lényegileg beleszövődött a szenthárom-
ság élete, amely a megtestesülő Isten-Fiúban az egyház konsti-
tutív princípiumává lett. Ő, a Fiú közvetíti a szentháromságos 
szeretetet, s lehetővé teszi, hogy ez a szeretet az emberi közösség 
számára is elérhetővé, megtapasztalhatóvá legyen. Ez teszi lehe-
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tővé a személy és az emberi közösségek megigazulását. Isten és 
világ, Szentháromság és egyház eleven kapcsa és megvalósítója a 
megtestesült Isten-Fiú. Ő ebben az értelemben „az egyház termé-
szetfeletti építményének és az igazi kommúniónak a fundamen-
tuma”. Benne a szentháromságos kommúnió az emberi közösségre 
(communitas) talál. Az egyház „lényegi, teandrikus egzisztenciá-
ja” – vonhatjuk le következtetésünket – „egy örök belső szenthá-
romságos alapból” forrásozik. A Szentháromságban az egyház 
létének valós alapjára talál. 

Az ember és az emberi közösség mint a Szentháromság hor-
dozója – az ortodox tanítás szerint – az istenképűségben nyer 
létalapot. Ez képezi egyébként az egyház alapját is: „Az egyház 
örök fundamentuma az emberi természeten alapszik”, arra épül. 
Ilyen összefüggésben beszélhetünk az egyház „természetes-em-
beri alapjáról”. Ez a természet olyasvalami, mint az egyházi eg-
zisztencia elő-lépcsője vagy elő-egzisztenciája. Erre a gondolat-
menetre épül rá azon ortodox teológiai tétel, amely értelmében 
az antropológia egésze ekkléziológiai jegyet, illetve ismérvet kap. 
Következtetésképp, az egyház emberi természetre alapozó fun-
damentuma, valamint az emberi természet ekkléziológiai meg-
alapozottsága végső soron az egyház isteni alapjára való reflexió. 
Lényegét tekintve pedig a természet egységében és ugyanakkor 
az egységet alkotó személyek pluralitásában gyökerezik. A te-
remtett világ és Isten közötti kapcsolat hordozója – olvashatjuk 
ki a fentiekből – egy ontológiai és fundamentális reláció. 

Az egyház a természetfeletti/teremtetlen és a természetes/te-
remtett valóságok találkozáspontján formálódik. Ebben a keret-
ben az isteni és az emberi egyaránt mint lényegformáló valósá-
gok jelennek meg. Az egyház, ennek megfelelően, két lényeges 
szempontot egyesít magában: egy objektív istenit, és egy szub-
jektív emberit. Alapítása ugyanis isteni alapokon nyugszik, meg-
valósulása, illetve kiteljesedése viszont az emberek közreműkö-
dését igényli, illetve feltételezi. 

Az a tény viszont, hogy az egyház mint médium – amelyben 
Isten és ember találkozása és egyesülése megvalósul – kozmi-
kus vonzatú, nem jelenti semmiképp azt, hogy a kozmosz és az 
egyház egyazon valóságot jelentene. A kozmosz ekkléziológiai 
„hivatása” igenis helytálló, azonossága az egyházzal viszont 
nem elfogadható. „A kozmosz hivatása Jézus Krisztus egyházá-
vá válni. A semmiből teremtve [a kozmosz], kiteljesedésére az 
egyházban jut el.” Ilyen megfontolásból következtethetünk arra, 
hogy az egyház lényegét vizsgálva, egyértelműen beszélhetünk 
egy számára alapvetően adott „dinamikus kozmikus szempont-
ról”. E dinamikus szempont logikai folytatásaként beszélhetünk 
az egyház eszkatológiai adottságáról. A földi, materializált, tér- 
és időbeli kötöttségben létező intézmény eszkatológiai realitás, 
ugyanis itt kezdődik, mégis az égiek, az örökkévalóság „szolidá-
ris jelenlétének” örvend. Létében átnyúlik a mennyei közösség-
be, amely végső soron abszolút beteljesülésének garanciája.
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A fentiek tükrében az egyház kiemelten misztérium-jelle-
get kap. Az ortodox teológia alapvető állítása, hogy a lét egésze 
apofatikus, misztérium-jellegű. Mind a kozmosz, mind az emberi 
személy és az emberi közösség titokjellegű. A teremtett lét misz-
tériuma egy bizonyos létmínuszból vezethető le. A teremtett lét 
ugyanis nem meríti ki az abszolút egzisztencia teljességét, nem 
bírja a létet önmagában, nem azonosítható a „végső”/teljes való-
sággal. A teremtett világ minden egyes eleme azonban kapcsolat-
ban áll a transzcendenssel, részesedik az „abszolút misztérium-
ban”. Tudatossá viszont mindez csak az emberben lesz. Benne 
valósul meg a teremtés és a transzcendens misztériumjellegű 
kapcsolata.

Az egyház misztériumjellege elsősorban isteni gyökereire ve-
zethető vissza. Az egyházban ugyanis emberi formát kap az iste-
ni szeretet, amely mint kohéziós erő az összetartás, az egységese-
dési folyamatok és a liturgikus közösség garanciája. A liturgia a 
hívő emberek és a szentháromság együttlétének hordozója, ahol 
az egyes ember eljuthat létének teljességére, mintegy az isteni 
„fénybe” öltözve. A liturgikus szeretet eszközli ki a szenthárom-
ságos egzisztencia elővételezett átélését. Ezért állítható, hogy 
az egyház olyan „szeretet-kommúnió, amely a végtelen szent-
háromságos szeretettel való kapcsolatból” táplálkozik. Ez teszi 
lehetővé, hogy a földi és az égi valóság lényegileg találkozhassa-
nak. A szeretet feloldja az ember tér- és időbeli kötöttségét, be-
határoltságát, és megvalósítja a Szentháromság megjelenülő ta-
pasztalatát. Az egész kozmosz, beágyazva egy mindent magába 
ölelő szeretetbe, ekkléziológiai keretbe emelődik. A világ „koz-
mikus templom”, amelyben az ember önmagának megszentelő-
dését valósíthatja meg, amennyiben Istenre talál, és világát mint 
„liturgikus áldozatot” Istenhez emeli. A teremtés egésze – jelent-
hetjük ki – bizonyos értelemben egyház. 

Az ekkléziológiai szeretet a Lélek kiáradásában talál létala-
pot. Az egyházat és magát az emberi közösséget átjárja a Lélek. 
Az egyház teandrikus struktúrájára alkalmazva: a Lélek Krisz-
tus misztikus testének egységesítő ereje. Egyértelmű, hogy „az 
üdvösség műve, amely Krisztus emberi természetén alapszik, 
kiteljesedését az egyházban éri el, amelynek célja a mi és Isten, 
valamint az emberek közötti egység megvalósítása”. Hívatá-
sa: összemberivé (pan-menschlich) lenni. Ebben áll az egyház 
teandrikus teremtettsége: benne egymásra talál Isten és a te-
remtés, kiengesztelődik az emberi és az isteni természet. Benne 
Krisztus és az emberiség olyannyira egyesülnek, hogy „egyik 
sem szemlélhető már önmagában a másik nélkül”. Az egyház 
éppen ezért a teremtés rendjében „egy harmonikus egész”. 

Az egyházban az Atya megjelenülő szeretete eucharisztikus 
jelleget ölt. A liturgikus szeretet, az egyház szeretetteljes üdvös-
ségszolgálata csúcspontját az eucharisztikus szeretetben éri el. 
Az eucharisztia a teljesség hordozója, a feltámadás biztosa. A 
benne való részesedés integrálja az ember és Krisztus áldozatát. 
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Nem véletlen, hogy az ortodox egyház hitaxiómái egyike: az eu-
charisztia „a megváltás ökonómiájának beteljesedése”.

Összefoglalás és kitekintés

A jelen tanulmány teológiai felvezetésében arra törekedtem, 
hogy kiemeljem a Nyugati és Keleti testvéregyházak egyházta-
nának főbb irányvonalait. Alapjában véve több olyan lényeges 
elem kapott hangot (Krisztus-központúság, szentháromságos 
egyházias lét stb.), amelyek mentén kiviláglik, hogy a két nagy 
keresztény egyház lényegében ugyanazon teológiai műhely 
gyümölcseit kínálja. Ha ezeket vesszük figyelembe, egyháztani 
szempontból igazán semmi sem található, ami a két egyház tel-
jes egységét gáncsolná. Az egymásba simuló, logikus teológiai 
tételek lapozgatása azt a benyomást kelti, hogy egy egyháztani 
sikertörténet garantált. Hogy ez még sincs így, annak, legalábbis 
számomra, több magyarázata is adódik. Elsőként talán az, hogy 
rendkívül nehéz ennek a csodálatos, de mégis steril teológiának 
praktikus jelleget adni. Ugyan minden egyháztani vázlatnak 
vagy modellnek az alapját képezi, mégis ez a teológia nehezen 
fordítható le, ha egyáltalán, a közösségek nyelvére. A körülírt 
egyház igazán mintha nem is az általunk megtapasztalt, hanem 
a „mennyei Jeruzsálem” lenne. Hatástalan ez a teológia azért is, 
mert legszebb elvei, gondolok itt a közösség szerepe, az általá-
nos papság fontossága, nem váltak soha az egyházi élet szívévé. 
Mintha mindezt csakis kizárólag elvi kérdésként szerettük volna 
megfogalmazni, de nem gyakorlatba ültetni. Komoly nehézséget 
jelent az is, hogy ez a teológia szinte kizárólagosan deszcendens, 
alászálló jellegű. Magas teológiai szférákba száll, ugyan minden 
tétele igaz, „isteni”, de nem találkozik a krisztusi közösség „egy-
szerű” életével. Egyedüli tetten érhető helye a liturgia.4 

A fentebb vázolt egyháztani keret értékelésem szerint egye-
temes érvényességű, minden egyházi konstitúció alapja. Fontos 
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4 Itt rá kell világítani a liturgia „aszcendens”, felfele ívelésére. Éppen ezért 
rendkívül fontosnak tartom a liturgia dramaturgiai, szinte teátrális, eszté-
tikai jellegét hangsúlyozni: feladata égbe emelni az ünneplő közösséget (a 
rítus, a narratíva, az igehirdetés, a zene eszközeivel). Eszközei éppen ezért 
a misztérium határát súrolják. Ablakot nyitnak a transzcendensre. A liturgia 
a közösség életének kiemelt helye. Ezt nem szabad elfeledni. Kiemelt hely, 
amely a köznapok csúcspontja. Ki kell emelkednie a hétköznapiságból. Drá-
mai, ha a liturgia lezüllik, a giccsbe torkollik. Mellette fontosnak látnám a 
paraliturgikus ünnepléseket. Értem ezalatt azon „találkozásokat”, amelyek 
tematikusak, magukba ölelik az emberi életmegnyilvánulás különböző te-
rületeit, de nem a szentségi élet-tér beillesztései. Meglátásom szerint jók a 
rétegpasztorációk, a gyerek- és ifjúsági programok. Fontos őket az ő világuk 
eszközeivel megszólítani. Nem tartom viszont jónak, hogy mindez gyakran 
a szentmiséhez kötött. Nagy a veszélye, hogy ebben a történésben profanizá-
lódik a liturgia. Levetkőzi misztérium jellegét. Helyesebbnek látnám a gyere-
kek és az ifjúság számára „szervezett” paraliturgiát, amely néha a közösség 
liturgikus ünneplésébe torkollna. 



viszont, hogy ebből kiindulva megszülessék a helyi egyházak 
„egyháztana”. Mindennek egyik legfontosabb kérdése ugyanak-
kor az a kérdés marad, hogy mit értünk az egyház, illetve a helyi 
egyházi közösség alatt. A helyi egyházat az „egyház” egésze tel-
jes értékű sejtjének látom. Ami azt is jelenti, hogy fontos lényegi 
egységben lennie a világegyházzal, fontos ápolni a kollegialitás 
szellemében az egységet, a hierarchia bekötőútjain a szervezeti 
egységet, ugyanakkor az egyház lényegi megnyilvánulása egé-
szének is otthont kell adnia. A közösség szentségi jellegét aka-
rom ezzel kiemelni, ami azt is jelenti, hogy minden közösség tel-
jes értékű tagként saját útján jár, kérdéseire egyéni utakat keres. 
Kiemelten értem ezt a közösségi élet kérdéseire vonatkoztatva: 
a közösségi programok és a szentségi élet biztosítása szintjén.5  

Az általam (is) felvezetett egyházmodell(ek) további nehéz-
sége az, hogy a teológiai szempontokon túl más, az egyházra 
igenis ható faktorokra nem figyel(nek). Maga az egyház- és dog-
matörténet a legjobb tanítómesterként láttatják meg azt, hogy az 
egyház intézményes formájára, valamint dogmatikai tanításunk-
ra mekkora hatással volt az adott történelmi keret és a szellemi 
háttér. Az egyház „hisztoricitása” mindig kontextuális kötődésű. 
A reformáció 500 éves évfordulója leginkábbis ezt üzeni. Óriási 
hiba volna a „reformáció jelenségét” Luther (vagy bármelyik re-
formátor) csuhájára varrni. A 16. század érett volt a változásra. 
Megváltoztak az együttélési társadalmi struktúrák, új gondolko-
dásmód6 volt születőben. Egyházunk akkor alig akart erről tu-
domást venni. A külsőnek mondott faktorok viszont, amelyek 
régen hatékonyak voltak az egyház életterében, megváltoztatták 
az egyház arculatát.

Az idő dinamikájáról beszélve nem az akkomodációt szándé-
kozom aláhúzni. (Ennek kapcsán megszívlelendő lenne ugyan 
XVI. Benedek pápa freiburgi beszédének azon kijelentése, ami-
kor is az egyházban eluralkodó mondén spiritualitásról beszél, 
kiemelve azt, hogy működési formáink gyakran pontosan olya-
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5 Egyre nagyobb gondot jelent számos közösségnek a szentségi élet biztosítá-
sa. Elsőként a paphiány miatt egyre ritkábban adott az, ami a közösség szívét 
képezi. E kérdés megoldása feltételezi a papi szolgálat átruházását a közös-
ségre. Nehéz útnak mutatkozik, de egyértelműen a közösségek létfeltétele. 
Nyilvánvaló, hogy ezzel átruházódik a közösségre az eddig egy személyre 
állított krisztusi képviselet (repraesentatio), és fellazul a papi szolgálat örö-
kös jellege (character indelebilis). A közösség egészében jelenvaló krisztu-
si szolgálatot (legyen az szentségkiszolgáltatás, igehirdetés vagy diakonális 
szolgálat) a közösség egésze hordozza, amelynek különböző megnyilvánu-
lásait a közösség valamelyik tagja (egyedül vagy in solidum), akár időszako-
san vagy életre szólóan gyakorolja. A papi szolgálat teljessége – a püspöki 
szolgálat – ezáltal hangsúlyosan a bibliai alapú apostoli szolgálatban kapna 
formát. A papi szolgálat nem definiálható a püspök személyében egészében 
meglevő papi szolgálatban való részesedésként, Krisztus egyetlen szolgála-
tának a hordozója a közösség. A közösség szakramentalitása a papi szolgálat 
alapja. 

6 Szubjektivista, pragmatista gondolkodásmódot emelnék ki, még ha túl korai 
is ezen jegyekről beszélni. Gyökereiben mégis ez van születőben.



nok, mint a minket körülvevő világé.) Aggódva egyházamért, 
keresek járható utakat, amelyek közösségeink életében a szent-
ségi életet biztosítják, teljes hűségben az apostolok hagyományá-
val. A tanulmányom kezdetén jeleztem, hogy nehezen tudnék 
olyan egyháztani modell vázolására vállalkozni, amely általáno-
san érvényes és ugyanakkor a helyi egyházak életében praktikus 
élettereket nyit meg. Szándékom az volt (és maradt), hogy olyan 
irányvonalakat körvonalazzak, amelyek az egyház fundamentu-
mát képezik, és amelyek mentén a közösség élete tovább gon-
dolható. Olyan egyház él bennem, amely bízik Isten ígéreteiben, 
bátor, értékel minden emberit, képes önmagával szembenézni, 
egészégesen lojális, és ahol olyan terek nyílnak meg, ahol az 
odaérkező megtapasztalhat valamit Istenből. A bátortalan, erőt-
len, csak önmagára reflektáló egyház számomra egy keresztény 
mázzal bekent egylet.

A Jordán partján a választott nép fiai döntés elé kerültek: 
bízni Isten ígéreteiben a kockázatok ellenére, vagy a biztonsá-
gosabbnak tűnő utat választani. Negyven évet bolyongtak a 
pusztában. Senki közülük nem látta meg az Ígéret Földjét. Isten 
utánuk ment, nem hagyta magukra őket. Igaz, megfogyva, de 
népként és erős vallásos identitással álltak ismét, hosszú évek 
után az Ígéret Földjének határán. A hit évének gyakori képe a 
sivatagos világ, amelyben nem könnyű embernek és egyházi kö-
zösségnek lenni. Az idők jeleiben a minket kereső Isten jeleit is 
látom. Egyházam ezért igenis a Jordán partján áll.
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