
NAPLÓ

EUKARISZTIA ~S KERESZT~NY EGYS~G

A Bajor Katolikus Akadémia és a Tutzingi El'angélikus Akadémia a fenti címmel
rendezte meg közös tanácskozását májusban. A kétnapos megbeszél~s-sórozat ritka
évforduló idejére esett. Ezekben a hónapokban világszerte megemlékeztek arról,
hogy 450 évvel ezelőtt. 1530. május 25-én olvasta föl Luther az Agostai Hitvallást
az augsburgi birodalmi gyű1ésen. A jubileum nem maradt csupán az el'anaélikus
egyház ünnepe: föllenditette az ökumenikus teológiai párbeszédet is.

II. János Pál pápa üdvözlő szavai szerint a keresztény egyházakat összekötő

"hidnak fontos pillérei épségben maradtak az idők viharában". E pilléreket kell
felkutatni és helyreállítani ahhoz, tioau a híd újra fölépülhessen, "s az egyház
megvalósíthassa Isten akarta katolicitását".

E híd egyik legfontosabb pillére az Eukarisztia - ezt választotta témájául a
bajor ökumenikus találkozó. Az előadókat úgy választották mea, noa» mind ka
tolikus, . mind protestáns részről ..hala!ló" és "konzervatív" teosoausok: eauaránt
~Zóhoz jussa.nak, így két ökumenikus érzületű teoloqus, a katetikus Joseph Blank
professzor és az evangélikus egyház püspöke, Joachim Heupach is.

Az ülés csatlakozott a hivatalos evangélikus-katolikus párbeszéd során
1978-ban kiadott dokumentumhoz (Herrenmahl - l. Viailia 1980 május). Meg
állapították, hogy a nuilatkozatot mind katol'ikus, mind protestáns részről nal7U
örömmel fogadták (7. kiadás!?an jelent meg azóta!), s alkalmas kiindulópontja
lehet a párbes2!éd eredményes folytatásának az Eukarisztiáról.

Az Orientterung (1980. 12-13. szám) beszámolója szerint az előadások rész
ben biblikus, részben teológiatörténeti elemzésekkel próbálták az Eukarisztia kap
csán föltárni hitünk közös alapjait. Egyetértettek abban, hogU a múltban sokat
ártottak az aprólékos részletkérdésekben elvesző viták és az átlénueaülés titkának
egyoldalúan 'fizikai, -természettudományos megközelítései. Anastasios Kallis orto
dox professzor szerint a keleti kereszténység a tárgyakhoz, jogi normákhoz kö
tődés helyett elevenebben éli át az Eukarisztia szimbolikus valóságát, a Szent
háromság szeretetének megjelenülését a szentmisében.

A résztvevők kifejezték reményüket, hOllY eljön az .idő, amikor az Euka
risztia közös ünneplése az Egyház egységének jele és előmozdítója lesz. Miben
kell közös hitvallásra jutnunk ahhoz, hogy ez mellvalósulhasson? - tette föl a
kérdést Heinrich Fries professzor. Válaszában a keleti. keresztények példájából
indult el: a II. vatikáni zsinat lehetövé tette, hogy veWk bizonyos körülmények
között létrejöjjön az eukarisztikus közösség.

Alig egy-két évtizede a Szentírás tanulmányozása éles harcok szintere volt
a katolikus és protestáns biblikusok között. Ma már egymást segítve folyik a
Biblia kutatása. Talán remélhetjük, hogy egyszer az Eukarisztia is a kereszté
nyeket elválasztó korlátból valóban az egység szentségévé lesz.
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