
Boros István

Diakónus az ókeresztény közösségben

Amikor  a  II. Vatikáni  zsinat  az  állandó diakónusról  akár  mint  a  hierarchia  legalsó  fokán 

állóról és annak liturgikus feladatáról1, akár mint igehirdetőről vagy a közösség vezetőjéről2 

beszél,  akkor  a  „jövőben  helyreállítani”  és  „visszaállítani”  (restauretur)  kifejezéseket 

használja,  amely  arra  utal,  hogy  már  egy  korábban  létezett  és  a  „diakónia”  küldetését 

megvalósított,  ámde  az  egyház  története  során  háttérbe  szorult,  eredeti  jelentésében  és 

gyakorlatában  elhomályosult,  s  –  bátran  mondhatjuk  –  elfelejtődött  hivatalt  akar  a  jelen 

üdvtörténeti  helyzetben „megismételni”.  S az is  megfigyelhető,  hogy kivált  az  első három 

század  tanúira  hivatkozik.3 Ezért  csak  e  három  század  diakónusait,  illetve  diakonátusát 

tárgyaljuk.  Nem azzal  a  szándékkal,  hogy az  itt  felvázolt,  korhoz  kötött  történeti  valóság 

visszahozását  sugalljuk  vagy szorgalmazzuk.  Ezt  egyébként  azért  sem tennénk,  mert  nem 

tévesztjük szem elől, hogy a ma egyháza egészen más társadalmi közegben hivatott teljesíteni 

küldetését, és ugyancsak más kihívásokra kell gyakorlatával válaszolnia, mint amilyen előtt 

állt  az  ókeresztény korban;  hanem hogy a magyar egyház diakónusainak jelen és jövendő 

gyakorlatához,  teológiai  reflexiójához  támponttal,  történeti  analógiával  és  teológiai 

belátásokkal szolgáljunk.

Ennek megfelelően  elsőként  néhány név  szerint  ismert  diakónussal  és  tevékenységével 

ismerkedünk  meg.  Majd  pedig  a  diakónus  teológiáját,  az  egyházi  hierarchiában  elfoglalt 

helyét, kivált ezen időszak legmarkánsabb képviselőjének, Antiochiai Szent Ignác felfogása 

szerint vázoljuk. A harmadik részben pedig megkíséreljük bemutatni a diakónus diakóniáját: 

feladatát és szolgálatát az egyházi közösségben és a világban.  

1.  Vö.  Lumen Gentium (Dogmatikai konstitúció az Egyházról),  29. In:  A II.  Vatikáni zsinat tanítása, 4. kiad. 
Budapest: Szent István Társulat, é.n. 61.o. 
2. Vö. Ad gentes (Az Egyház missziós tevékenységéről), 16. I. m. 288.o. 
3. I.m. és még pl. VI. Pál pápa Ad pascendum kezdetű motu proprio-ja. Leginkább Antiochiai Szent Ignácra és 
Polykarposzra, valamint a Didaschalia Apostolorum-ra, Cyprianusra, Jusztinoszra és Tertullianusra hivatkoznak.
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Diakónusok

Az első századok keresztényei a római  birodalom társadalmának ellenséges környezetében 

törekedtek Krisztus követésére, illetve vallották meg a Megváltóba vetett hitüket az üldöző 

hatóságok  előtt.  A  keresztények  üldözése  azonban  nem  terjedt  ki  általánosan  az  egész 

birodalomra, s szigora és mértéke a helyi hatóságok, a helytartók buzgóságától függött. Ifjabb 

Plinius, Bythinia tartomány kormányzója is társadalmi nyomásra keresztényeket végeztetett 

ki.  Eljárásának  helyessége  és  jogszerűsége  iránti  bizonytalanságában  fordult  Trajanus 

császárhoz irányelvekért,  mivel ő nem igen talált  a keresztények között  bűnöst,  noha még 

azzal is megpróbálkozott, hogy „...két szolgálóleányból – ezeket ők diakonisszáknak nevezik 

–  még  kínvallatás  árán  is  kivegyem az  igazságot.  Nem találtam  bennük  egyebet  ostoba, 

határtalan babonaságnál”.4 

A krisztusi hit megtagadását és vallomást kicsikaró kínvallatások, a bebörtönzések elbukás 

veszélyével  fenyegették  a  gyengébbeket,  a  támasznélkülieket  és  reményvesztetteket.  A 

keresztényüldözések  áldozatai,  a  vértanúk  példái  viszont  erősítették  az  életben  maradt 

testvéreket  és  az  utódokat.  Másfelől  a  rabságban  szenvedő,  mozgásában  akadályozott 

keresztény hívőnek vagy püspöknek nem szakadt meg a lelkierőt adó érintkezése saját és más 

közösségekkel,  hozzátartozóival,  nem  maradtak  magukra,  mivel  a  diakónusok5 szolgálata 

személyes és hitbeli kapcsolatot jelentett. 

Trajanus császár (98-117) uralkodása alatt, Kr. u. 110 körül Ignácot, Antiochia második 

püspökét  Szíriából  Rómába  hurcolták,  hogy  a  Colosseumban  vadállatok  elé  vessék.   A 

Theophorosznak is nevezett püspök megbilincselve tíz katona kíséretében6 haladt a vértanúság 

felé, azaz afelé, hogy Krisztus tanítványa legyen. Útban Rómába a közeli városok püspökei, 

diakónusok  és  hivők  keresték  fel  Ignácot,  hogy  közösséget  vállaljanak  vele,  és  hogy 

tanúságtételét  lássák.  Troászban  látogatta  meg  Ignácot  Magnézia  püspöke,  Damasz  két 

presbiter,  Basszusz  és  Apollóniosz,  valamint  Dzotinosz  diakónus  kíséretében,  akit  Ignác 

szolgatársának nevez és örömét leli  benne, „mert  úgy engedelmeskedik a püspöknek, mint 
4. Ifjabb Plinius: Levelek, Budapest: Helikon 1981. 357. o.
5. A diakónus fogalom világi és keresztény jelentéséhez lásd G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon. Oxford 
1961. di£konoj címszót, 352-354. o.
6. „Szmirnától Rómáig, szárazon és vízen, éjjel és nappal vadállatokkal küzdök, tíz leopárdhoz kötözve, azaz egy 
katonai osztaghoz, akik őrizetemre vannak...” Hieronymos presbiter, A kiváló férfiakról  (ford. Ladocsi Gáspár), 
vö. Ignác Rómaiakhoz írt levele 5,1-3. In: Apostoli atyák, szerk. Vanyó László, Budapest: Szent István Társulat 
1980. 41. o. (Ókeresztény írók, 3.)
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Isten  kegyelmének,  a  presbitériumnak,  mint  Jézus  Krisztus  törvényének”.7  Ő  pedig 

levelekben fordult e közösségekhez – melyek közül négyet Szmirnából, hármat Troászból írt.8 

Megköszöni figyelmességüket, hitben való kitartásra bátorítja őket, s mindenekelőtt arra int, 

hogy egységben maradjanak.  

Bourrhosz9 – római  polgár vagy egy római  felszabadított  rabszolgája lehetett  –, efezusi 

diakónus Troásztig kísérte Ignácot.  Mintegy „személyi  titkáraként” készségesen állt  Ignác 

rendelkezésére,  a  Filadelfiaiakhoz  és  Szmirnaiakhoz  írt  leveleket  neki  diktálta,  s  talán  a 

diakónus  küldöttként  kézbesítette  is.  A  vértanúságot  vállaló  püspöknek  nagyra  értékelte 

Bourrhosz diakóniáját, sőt példaképnek állította szmirnaiak elé: „akit nekem testvéreitekkel 

nekem kísérőmül adtatok, aki engem mindenfelől megnyugtatott. Hasznos, ha mindannyian őt 

utánozzátok, aki Isten diakónusának mintapéldája”.10 S őt is szolgatársának (szündoulosznak) 

nevezte,  arra  imádkozott  az  efezusiak  „Isten  szerint  minden  tekintetben  megáldott 

diakónusáért”, „hogy a ti [tudniillik az efezusiak] és a püspök tiszteletében maradjon meg”.11 

Ugyancsak  efezusi  diakónus,  Krokosz  is  Ignác  mellett  volt  egyháza  küldötteként,  „aki 

Istenhez  és  hozzátok  méltó,  akit  szeretetközösségetek  példaképeként  fogadtam,  ki  engem 

minden  tekintetben  felüdített,  akit  ugyanígy  üdítsen  fel  Jézus  Krisztus  Atyja...”12 Ignác 

valószínűleg őt küldte levelével Rómába.13

Rajtuk kívül még Ignác kíséretében találjuk a szíriai Rheosz Agathopodosz diakónust, aki 

feltehetően a szíriai antiochiai egyház diakónusa, s Troásztig kísérte püspökét. Troászból a 

kilikiai diakónussal, Philónnal együtt hírnökként vitte Ignác levelét a filadelfiaiakhoz,14 hogy 

megosszák velük afölötti örömüket, hogy a szíriai antiochiai egyházban hosszantartó viszály 

után ismét helyre állt az egység békéje. Szmirnába is püspöke küldötteként ment, ahol Eilón 

diakónussal együtt „Krisztus Isten diakónusaként” fogadták.15 

A 2. század második és a 3. század első felében élt diakónusokról leginkább a vértanúakták 

és szenvedéstörténetek tesznek említést. 

7. A Magnésziaiakhoz írt levél, 2,1. Apostoli atyák, Budapest: Szent István Társulat, 1980. 171. o. (Ókeresztény 
írók, 3.)
8. Ignác leveleinek értelmezéséhez lásd William R. Schoedel,  Ignatius of Antioch, Philadelphia: Fortress Press 
1985. Német kiadása: Die Briefe des Ignatius von Antiochien, München: Chr. Kaiser 1990. A leveleket Vanyó 
László  fordította  magyarra:  Apostoli  atyák,  szerk.  Vanyó  László,  Budapest:  Szent  István  Társulat  1980.  A 
továbbiakban az ő fordításában idézünk Ignác leveléből.
9. Bourrhoszhoz lásd Ignác Ephezusiakhoz írt levele 2,1, Filadelfiaiakhoz 11,2, Szmirnaiakhoz 12,1.  
10. Szmirnaiakhoz írt levél 12,1. Im. 192. o.
11. Efezusiakhoz írt levél 2,1. Im. 164. o.
12. Uo. 
13. Rómaiakhoz írt levél 10,1. Im. 183. o. 
14. Filadelfiaiakhoz írt levél 11,1. 187. o.
15. Szmirnaiakhoz írt levél 10,1. Im. 191. o. 
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A börtönnaplószerű Perpetua és Felicitas szenvedése16 együttérzően örökíti meg az észak-

afrikai származású,  előkelő római asszony, Vidia Perpetua és a rabszolganőjének, Felicitas 

vértanúságát,  akiket  Septimus  Severus  császár  (192-211)  uralkodása alatt  több katekumen 

társukkal, Revocatusszal, Saturninusszal és Secundulusszal együtt tartoztattak le, és 203-ban 

kivégeztek. Az ifjú házas Perpetuát 22 évesen újszülött csecsemőjével börtönözték be, akit 

később  elvették  tőle,  hogy  így  vegyék  rá  a  pogány  áldozat  bemutatására,  hitének 

megtagadására.  Szolgálóját,  Felicitast  áldott  állapotának  nyolcadik  hónapjában  zárták 

tömlöcbe. Mindketten abban az állapotban voltak, amikor egy ifjú anya vagy egy gyermekét 

váró leendő anya különösen rászorul környezetének szerető gondoskodására, ehelyett azonban 

vallatásoknak,  zsarolásoknak  és  durva  zaklatásoknak  voltak  kitéve  kiszolgáltatott 

helyzetükben, testileg és lelkileg szenvedtek. De nem maradtak magukra, mivel Tertinus és 

Pomponius  diakónusok rendszeresen látogatták  őket  és  gondoskodtak  róluk.  Lefizették  az 

őröket, hogy „néhány órára a börtön egyik jobb helyére” vigyék a bebörtönzötteket, ahol egy 

kicsit  „felüdülhetnek”,  a  rokonokkal  találkozhatnak,  és  ahol  Perpetua  megszoptathatja 

éhségtől lesoványodott kicsinyét, majd pedig bátyja gondjaira bízhassa. Másnap a kihallgatás 

után  Perpetua Pomponius  diakónust  küldi  apjához,  hogy gyermekét  visszakövetelje  tőle.17 

Pomponius  még Perpetua látomásában is  szerepel:  „Pomponius  diakónus odajött  a börtön 

kapujához, s erősen kopogtatott. Kimentem [tudniillik Perpetua] hozzá és kinyitottam neki, 

hófehér  tunikában  volt,  öve  leoldva,  lábán  műves  saru.  Így szólt  hozzám:  ¸Jöjj  Perpetua, 

várunk téged!’  Kézen fogott,  s  rögös,  göröngyös helyeken kezdtünk  menni.  Végezetül  az 

amphiteatrumba értünk, a porond közepére vezetett engem, s ezt mondta: ¸Ne ijedj meg, veled 

vagyok, veled küzdök!’ És elment.”18 Pomponius hófehér tunikája, oldott öve vértanúságára 

utal.

Diakónusok is beléptek a vértanúk sorába. A thüathirai diakónus, Papülasz (vagy Pamfilus) 

vértanúaktája két változatban maradt fenn.19 A latin változat szerint Decius császár uralkodása 

alatt tartoztatták le. Pamfilust Carpus pöspük után vonták kínpadra, s prokonzul kihallgatta. 

Az első kérdés így hangzott: „Tagja vagy a vezetőségnek?”, Pamfilus nemmel válaszolt. Még 

néhány kérdésre válaszolt, majd megtagadta választ, ezért háromszor megkínozták. Ő azonban 

16. Legújabb magyar fordítását lásd: Vértanúakták és szenvedéstörténetek, szerk. Vanyó László, Budapest: Szent 
István  Társulat  1984.  (Ókereszény írók,  7.)  75-89.  o.  Ford.  Vanyó  László.  A szenvedéstörténet  redaktora, 
szerzője nagy valószínűséggel Tertullianus.
17. Uo. 77-79. o. 
18. Uo. 81. o. 
19. Szent Karposz, Papülasz és Agathoniké vértanúsága (Az „A” görög változat szerint), Im. 116-119. o. A szent  
vértanúk, Carpus, Pamfilus diakónus és Agathonice vértanúsága április 13-án (A latin „B” változat szerint). Im. 
120-123. o.
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„derék atlétaként” állta a kínokat. Minthogy nem tagadták meg Krisztus, a prokonzul „ítéletet 

hirdetett, mely szerint elevenen kell megégetni őket. Elsőként Pamfilust szögezték a keresztre 

és égették el, utána Carpus püspök következett.20  

Természetesen  sorolhatnánk  még  a  név  szerint  ismert  diakónusokat,  mint  például 

Phausztosz  alexandriai  diakónust,  aki  végig  szenvedte  és  bujdokolta  a  Dioclecianus-féle 

üldözést,  majd  sok  megpróbáltatások  után  aggkorában  nyerte  el  a  vértanúságot;  vagy 

Cyprianus  diakónusait.  De nem az  a  célunk,  hogy a  fennmaradt  források alapján számba 

vegyük  a  görög és  latin  egyházak  név  szerint  ismert  és  ismeretlen  diakónusait,  diakónus 

vértanúit. Úgy véljük, a fenti példák elégségesek ahhoz, hogy egyrészt élet közelbe hozzuk 

őket, másrészt pedig ez alapján némi képet alkothatunk a diakónusok helyéről és szerepéről 

Krisztus  egyházában.  A  vázlatos  és  pozitív  (vagyis  a  negatív  példákat,  a  méltatlan 

diakónusokat  tudatosan nem említettem)  ismertetés  alapján mindenképpen észrevehetjük a 

következőket:  1.  a  diakónus  közvetlenül  és  szorosan  kötődik  a  püspökhöz,  neki 

engedelmeskedve mindenben rendelkezésére áll, levelet ír, a püspök hírnöke és küldötte, még 

a vértanúságban is mellette marad; 2. de nem tartozik a „vezetőséghez”; 3. ott találjuk, ahol 

Jézus  Krisztus  egyházában szükség és  szenvedés  van;  4.  állhatatos  a  hitben  és  vállalja  a 

tanúságtételt, jelen esetben a vértanúságot.

A következő részben a diakónus mint egyházi hivatal korabeli teológiai értelmezésének, 

valamint  az  egyházi  funkciók  ókeresztény  tipológiájának  leírására  vállalkozunk.  Noha 

tisztában vagyunk azzal, hogy a diakónus teológiája lényeges és megkerülhetetlen egyháztani 

kérdéseket is felvett, azzal való szoros összefüggése miatt, mégsem foglalkoznánk itt ezekkel 

fontosságuknak megfelelő mélységben, hanem csak annyiban, amennyiben ez csak a diakónus 

Jézus  Krisztus  egyházában  elfoglalt  teológiai  helyének  –  ahová  az  első  három  század 

markánsabb teológiája helyezte –  körvonalazásához szükséges.

Diakónus az egyházban

Az  egyház  hivatali  felépítése,  azaz  hierarchiája  nem  kezdetektől  fogva  volt  olyan,  mint 

amilyennek  ma  látjuk.  Térben és  időben  nem egyszerre  és  nem egyformán  alakult  ki.  A 

történeti  kutatások  eredményeként  ma  már  látjuk,  hogy az  apostoli  ősforma  két  irányba 

módosult: egyfelől azokban a közösségekben, ahol zsidó-keresztények voltak többségben és 

20. Im. 121-122. o. 
5



befolyásuk érvényesült a vének kollegiális tanácsa, a presbyterium a közösség vezetője, amely 

hivatali tekintéllyel is rendelkezett; másfelől a hellenista-páli közösségek élén a proesztosz 

prebyteron, azaz az episkopos állt. A szíriai Antiochia egyházában ugyanis ezt a proesztósz 

prebyteront episzkoposszal (mint terminus technicus)  jelölték.21 Ezekben a közösségekben 

azonban még nem találjuk meg a püspök-presbiter-diakónus hármas hierarchiát, amely majd 

csak  a  negyedik  században  szilárdul  meg,  amikor  is  a  diakonátus  első  három századbeli 

virágzását „hanyatlása” követte.22

Római  Szent  Kelemen 96 körül írta  levelét  a korinthoszi  egyházhoz.  Ebben a levélben 

kettős  értelemben  használja  a  presbyter  kifejezést:  tág  értelemben  azok  a  vének  vagy 

tapasztalt férfiak,23 szűk értelemben a méltóságot viselő presbyterek, azaz episzkoposzok. Ők 

a hégoumenoi, a közösségek elöljárói és a liturgia vezetői.24 Mellettük találjuk a diakónusokat. 

A  Kelemen-levél  mindkettőjüket  apostoli  alapításra  vezeti  vissza:  „Miután  különböző 

vidékeken és  városokban hirdették  [az  apostolok]  az igét,  elöljárókat  állítottak  mindenütt, 

kiket próbára tettek a Lélekben, a püspököket és a diakónusokat, azok számára, akik hinni 

fognak.  És  ez  nem volt  újdonság,  mert  a  régi  időkben  is  írtak  már  a  püspökökről  és  a 

diakónusokról.  Az  Írás  ugyanis  ilyenképpen  beszél  róluk:  „Püspököket  állítok  nekik  az 

igazságosságban, diakónusokat pedig a hitben.”25 A levél szerzője  ószövetségi előzményre 

hivatkozik és az Iz 60,17-et  idézi.  Más helyen pedig az ároni és levitikus  papságot állítja 

párhuzamba a püspök és diakónus kettőssel.26 Minthogy az „apostolokat  Krisztus  rendelte 

számunkra, Jézus Krisztust pedig az Isten küldte”, a püspökök (hégoumenoi) és a diakónusok 

hivatali hatalmát Isten tekintélye garantálja. Hivatalukat és küldetésüket nem a közösségtől, 

hanem Istentől kapták.

A  Kelemen-levél  nem  mond  semmi  közelebbit  a  diakónusról,  annak  hivataláról  és 

feladatáról.  A  monarchikus  episzkopátusra  sem  találunk  utalást.  Az  azonban  világosan 
21. Lásd ehhez részletesebben H. v. Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei  
Jahrhundert,  Tübingen  1953.;  J.  Neumann kiváló  tanulmányát:  Der  theologische  Grund  für  das  kirchliche  
Vorsteheamt nach dem Zeugnis der Apostolischer Väter,  in: Münchene Theologische Zeitschrift 14,4 (1963) 
253-265. 
22.  Vö.  ehhez  Bernhard  Domagalski,  Römische  Diakone  im 4.  Jahrhundert  –  Zum Verhältnis  von  Bischof,  
Diakon und Presbyter,  in:  Der Diakon.  Wiederentdeckung und Erneuerung seines  Dienstes.  Hrsg.  von J.G. 
Plöger u. J.Weber, Freiburg: Herder 1980. 44-56. o.
23. Római Szent Kelemen levele a korintusiakhoz, 1,3. In: Apostoli atyák, im. 105. o.
24. Vö. J Neumann tanulmányát, im. 256. o. 
25. Római Szent Kelemen levele a korintusiakhoz, 42,4-5. Im. 130-131. o. 
26.  Im.  40,5,  130.  o.  –  A 3.  század  közepén  összeállított  Didaszkália is  ugyanezt  az  ószövetségi  analógiát 
alkalmazza  a  diakónusra.  Más  összefüggésben  pedig  „a  diakónus  számunkra  Áron  és  püspök  Mózes”.  A 
diakónusokat úgy kell tisztelni, mint a prófétákat. Vö. Az ókeresztény kor egyházfegyelme, összeáll. és ford. Erdő 
Péter,  Budapest: Szent István Társulat 1983. 149-151. o. (Ókeresztény írók, 5.) – A  Pontifikale Romanum is 
megtartja  ezt  a  párhuzamot,  mivel  ezt  írja  a  diakónusról:  „Levitico  ordine  te  privamus,  quia  tuum in  eo 
ministerium non implevisti...”, Róma 1726. 3. köt. 486. o. 
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kitűnik,  hogy a  közösségek élén,  mint  lelki  hatalommal  rendelkezők,  a  hégoumenoi  és  a 

presbyterium  álltak.  A  diakónusoknak  pedig  különös  hivataluk  volt  a  közösségen  belül. 

Mindkét  tekintetben,  az  episzkoposz  (vagy  a  monarchikus  episzkopátus)  és  a  diakónus 

hivatalának világos és határozottan körvonalazott teológiáját elsőként Antiochiai Szent Ignác 

hét levelében találjuk.

Talán nem értelmezzük egyoldalúan, ha azt állítjuk, hogy teológiájának alapvető témája és 

irányultsága  az  egyház  egysége.  Nem  elégszik  meg  kulturális,  strukturális  vagy szociális 

egységgel, hanem a keresztény közösség teológiai egységének megragadására törekszik. Ha az 

egyház tagjai, a presbiterek és diakónusok a püspökkel, a hívek a presbyterekkel egységben 

élnek, akkor Istennel egyesülnek (henószisz),  amely egyesülés az isteni egység képe. Isten 

ugyanis  maga  az  egység.  A  fedhetetlen  egységben  élők  mindenkor  Istenben  részesednek. 

Szent  Ignác  az  Atya  egységéről  beszél,  melyet  Krisztus  utánoz,  s  így alkot  egységet  az 

Atyával. Másfelől viszont Krisztus is a test és a lélek egysége. Ő a fő, mely „ nem lehet tagok 

nélkül,  mert  Isten  megígérte  az  egyesülést,  mely  ő  maga.”27 Az  egyházi  hivatalok,  azaz 

episzkoposz, presbyter és diakónus egymáshoz való viszonya az isteni képe. Az episzkoposz 

az Isten helyettese, az Atya képe, s úgy kell őt követni, „ahogyan Jézus Krisztus az Atyát”.28 A 

presbyterek az apostolok mennyei  tanácsadó-testületének (szünedrion) helyén állnak.  Ők a 

presbyterium vagy vének testületének mennyei ősképe, miként a püspöknek az Atya. Ahogyan 

a mennyben Istent körbe veszi az apostolok tanácsa, ugyanúgy a püspököt a presbyterek vagy 

vének tanácsa a földön. A diakónus Krisztus helyén áll, az ő szolgálata van reá bízva és úgy 

kell tisztelni, mint Jézus Krisztust. 

A  földi-egyházi  hármas  hierarchia  a  természetfeletti  hármasság,  Atya,  Krisztus  és 

apostolok, képe. A püspök az Atya képeként teljhatalommal rendelkezik, benne teljesednek be 

a  hivatalok,  a  papi,  tanítói  és  diakonális.  Ebből  részesedik  a  presbyter  és  a  diakónus 

kézrátétellel. Az ignáci hierarchia nem egyértelműen hármas fokozatú, hanem – úgy tűnik – 

kettős. Legfelül a püspök áll, a következő lépcsőfokon a presbyter és a diakónus. Ez utóbbi 

még  nem  a  hierarchia  legalsó  fokán  állóként  jelenik  meg,  mivel  szorosan  a  püspökhöz 

kötődik.

A diakónus – miként Krisztus az Atyának – a püspök küldötte és közvetítője, akaratának 

teljesítője a hívők között.  Diakonális küldetését a püspöktől kapja. Közvetít a püspök és a 

hívők között – az oltárnál, vagyis Jézus Krisztus misztériumának terében áll, s a püspök általa 

27. Szent Ignác levele a trallésziekhez, 11,2, in: Apostoli atyák, im. 178. o.
28. Szent Ignás levele a szmirnaiakhoz, 8,1, in: im 190. 
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adja tovább az agapé (étel és ital) és az eucharisztia adományát a szegénynek. A hívők pedig 

felajánlásaikat és imáikat a diokónus révén terjesztik az oltár elé, s a püspök elé kérésüket, 

illetve testi-lelki szenvedésüket, aki a diakónusa által gondoskodik róluk.

Hermász Pásztora szerint ugyanis a diakónia püspöké, aki képmutatás nélkül gyakorolja a 

vendégszeretetet  és  szeretettel  fogadja  házába  Isten  szolgáit.  Ő  az,  aki  nem  lankad 

szolgálataival oltalmazni az özvegyeket és a szűkölködőket. A püspöknek rendelt diakóniát – 

részesedés révén – a diakónusok gyakorolják. Az a diakónus, aki rosszul végezte a kapott 

szolgálatot, kárt tett az özvegyek és árvák életében, beszennyezte magát, s mivel saját javára 

használta ki azt, elveszeti az örök élet reményét.29

A  Didaszkália is  párhuzamot  lát  a  püspök-diakónus  és  ószövetségi  előképe,  Mózes-

próféták között. A földi egyházi valóság a természetfeletti képe: a püspök „az ige szolgája és 

közvetítője, nektek pedig tanítótok és Isten után atyátok, aki víz által nemzett titeket. Őt tehát 

úgy kell  tisztelnetek,  mint  Istent,  mert  számotokra  ő  Isten  helytartója.  A  diakónus  pedig 

Krisztus  helyén  áll  és  szeretnetek  kell  őt.  A diakonisszákat  úgy kell  tisztelnetek,  mint  a 

Szentlelket. A presbiterek legyenek számotokra olyanok, mint az apostolok, az özvegyeket és 

árvákat pedig úgy tiszteljétek mint az oltárt.”30

29. Hermász, A Pásztor, Péld. 26,2. Im. 355. o. 
30. Didaszkália, 9, in: Az ókeresztény egyház fegyelme, im. 149. o. 
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Az egyházi funkciók tipológiája Szent Ignácnál és a Didaszkália-ban:.31

Atya

Az Atya képe a püspök

Jézus Krisztus Szentlélek

képe a diakónus diakonissza

Apostoli szenátus

papi kollégium

Oltár

szegények, özvegyek, árvák

31. J. Colson, Diakon und Bischof in den ersten drei Jahrhunderten der Kirche nyomán. In: Diaconia in Christo, 
hrsg. Karl Rahner u. H. Vorgrimmler, Freiburg: Herder 1962. (Questiones disputate 15/16.) 30.o.
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A diakónus tehát Jézus Krisztus helyén áll az egyházban, az Ő képe. Az oltár körül kell 

szorgoskodnia,  ott,  ahol  ínség,  szükség  és  szenvedés  van,  hogy a  püspök  diakóniájából 

részesülvén teljesítse szolgálatát.

A diakónus szolgálata

A  diakónus  liturgikus,  karitatív  és  pasztorális  feladatai  az  egyházban,  Jézus  Krisztus 

misztériumának terében, illetve az oltárnál elfoglalt helyéből erednek. Erre az oltár-szolgálatra 

szentelik  fel.  Egyedül  a  püspök szenteli  a  diakónust,  kézfeltétellel  és  ezt  mondja  fölötte: 

„Istenünk, aki mindent alkottál  és rendeztél  az Ige által,  Urunk, Jézus Krisztus Atyja, akit 

elküldtél,  hogy  akaratodat  szolgálja  és  kinyilvánítsa  nekünk  szándékodat,  add  meg  a 

kegyelem, a gondosság és a buzgóság szent Lelkét ennek a szolgádnak, akit arra választottál 

ki,  hogy  egyházadnak  szolgáljon  és  bemutassa  szentélyedben,  amit  az  ajánl  fel  neved 

dicsőségére, akit a főpapságra rendeltek; add, hogy feladatának feddhetetlen teljesítésével és 

életének tisztaságával méltó  legyen magasabb fokozat  elérésére32,  s  dicsérjen és dicsőítsen 

téged fiad, ami Urunk, Jézus Krisztus által, aki által tiéd a dicsőség, a hatalom és a dicséret a 

Szentlélekkel együtt, mindörökkön örökké. Ámen.”33 A diakónust ezek szerint a diakóniára 

szentelik föl,  egyetlen egy feladatra, melyet pusztán az áttekinthetőség miatt  különböztetik 

meg egymástól a karitatív, liturgikus és pasztorális szolgálatát. 

Karitatív szolgálat

Az egyház alapfunkcója a krisztusi szeretet, azaz a karitatív tevékenység gyakorlása, mely 

az  oltárhoz  kapcsolódik,  az  eukarisztikus  áldozatot  bemutató  főpaphoz.  Az  eukarisztikus 

ünnepen  felajánlott  adományokat  a  diakónus  összegyűjti  és  az  oltárhoz  viszi,  az  elöljáró 

elteszi azokat, s a diakónus révén „belôle gondoskodik az árvákról és az özvegyekről, azokról, 

akik betegség vagy más oknál fogva szükséget szenvednek, továbbá a bebörtönzettekről, az 

átutazó  idegenekről;  egyszóval  mindenkin  segít,  aki  arra  rászorul.”34 A  püspök  az,  aki  a 

32. Vö. 1Tim 3,13 
33. Traditio Apostolica, 8, in: Az ókeresztény kor egyházfegyelme, im. 87-88. o. 
34.  Jusztinosz,  Apológia I, 67,6. ford. Vanyó László, in: A II. századi görög apologéták, szerk. Vanyó László, 
Budapest, 1984. (Ókeresztény írók, 8)
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sajátos értelemben gyakorolja a diakóniát, a diakónus csak megjeleníti a hívkről felelősséggel 

és szeretettel gondoskodó püspököt. Diakónusa révén van jelen a beteg ágyánál, általa teszi a 

kenyeret az éhező kezébe, hiszen „nagy a beteg öröme, ha látja, hogy a főpap nem feledkezik 

meg  róla”.35 A  diakónusnak  mindent  tudatnia  kell  a  püspökkel,  „ahogyan  Krisztus  az 

Atyával”. Ô „a püspök füle, szája, szíve és lelke”.36 

Liturgikus szolgálat

A diakónus liturgikus  szolgálata  is  az  oltárhoz  kapcsolódik,  ő a közvetítő  az áldozatot 

bemutató főpap és a hívek között.  A hívőket Ő vezeti  illő módon az oltárhoz,  vigyázza a 

rendet, s hogy „mindenki kinyissa fülét az Isten igéjére”. A Didaszkália szerint két diakónus 

szolgál a szentmisén, az egyik állandóan az eukarisztia adományai mellett áll, a másik kívül 

az ajtónál és ügyel a bejövökre, az áldozatbemutatáskor viszont mindketten a templomban 

szolgálnak.37 Ők  terjesztik  a  hívők  kéréseit,  hálaadását  és  felajánlásait  az  oltárhoz.  Az 

eukarisztikus lakoma elnöke, a főpap ugyancsak a diakónus révén ossza szét a hívek között az 

eukarisztia adományát.38

Lelkipásztori, tanítói szolgálat

A betegek gondozásához szorosan kapcsolódik azok szentségi ellátása. „Szükség esetén a 

diakónus adja nagy gonddal a jelet a betegeknek, ha presbiter nincs.”39  Ugyanígy az ő feladata 

a halottak ellátása és eltemetése. 

A keresztség kiszolgálásának elsődleges joga a főpapé, „aki – ha van – a püspök, azután a 

presbiteré és a diakónusé”.  40 A diakónusok tanítói tevékenységének az alapja a püspökéből 

való részesedés, s ez szorosan az oltárhoz kapcsolódik. A katekumenek felkészítése, oktatása 

és  az  oltárhoz  vezetése  szintén  a  diakónus  szentségével  együttjáró  feladat.  Ezenkívül  a 

Traditio  Apostolica  egyik  helye  arra  utal,  hogy a  diakónusok rendszeresen  „hitoktatásban 

részesítették”  a  híveket.  „A  diakónusok  ne  hanyagolják  el  a  napi  összejövetelt,  hacsak 

35. Traditio Apostolica, 34. im. 102. o. 
36. Didaszkália, 11, im. 162. o. 
37. Im. 12, 172. o. 
38. Vö. ehhez különösen a  Didaszkália  9-16. (im. 150-188. o.) és a  Traditio Apostolica 8-34. (im. 87-103. o.) 
fejezetek vonatkozó részeit. Jusztinosz, Apológia I. 67 (im. 118. o.): „Az elöljáró  (proesztósz) hálaadása után és 
az  egész  nép  felelete  után  az  általunk  diakónusnak  nevezettek  minden  jelenlévőnek  osztanak  a  hálaadás 
kenyeréből és a vízzel elegyített borból, visznek belőle a távollévőknek is.”
39. Traditio Apostolica 24, im. 97. o.   
40. Tertullianus, A keresztségrôl XVII, 1. In: Tertullianus művei, szerk. Vanyó László. Budapest: Szent István 
Társulat 1986. (Ókeresztény írók ,12)
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betegség nem akadályozza őket. Gyűljenek össze, tanítsák azokat, akik a templomban vannak, 

imádkozzanak, majd pedig induljon ki-ki a maga munkájára.”41   

A diakónus egykori konkrét szolgálatai, feladatai nem várhatók el a mai diakónusoktól – az 

egyház  megváltozott  helyzete  és  társadalmi  környezete,  kulturális  és  földrajzi  adottságok 

miatt.  Értelmetlen  lenne  például  egy  magyarországi  diakónus  feladataként  előírni,  hogy 

rendszeresen járja végig a tengerpartot, a tenger hullámai által kidobott tetem után kutatva. 

Arra  azonban  kegyelemben  kapott  szolgálata  kötelezi,  hogy  a  mai  konkrét  helyzetben 

szolgálja Jézus Krisztus misztikus testének látható és szenvedő tagjait. A mai diakónusoknak 

ugyanolyannak kell lenniük mint egykoron: „... feddhetetlennek kell lenniők [Isten] igazsága 

színe előtt, akik nem emberek, hanem Isten és Jézus szolgái; ne rágalmazzanak, beszédjük ne 

legyen  kétértelmű,  ne  legyenek  pénzsóvárok,  hanem  mindenben  mértéktartók  legyenek, 

irgalmasak, gondosak, akik az Úr igazságának megfelelően élnek, aki mindenki szolgája lett; 

ha a jelen világban elnyerjük tetszését, akkor elnyerjük majd a jövendőt is, ahogyan megígérte 

nekünk, hogy feltámaszt halottaiból; és ha hozzá méltó módon élünk, ha hiszünk, vele fogunk 

uralkodni.”42 

Megjelent:

Benyik  György  (szerk.):  Világi  közösség  –  egyházi  közösség.  Szegedi  Nemzetközi 

Biblikus  Konferencia,  Szeged,  2003.  augusztus  31.  –  szeptember  1.  Szeged:  JATEPress, 

2004. 51-63.

41. 29, im. 103. o. 
42. Szent Polükárposz levele a philippiekhez 5,2, in: Apostoli atyák, im. 200. o.
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