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A német evangélikus és katolikus teológusok Ökumenikus Mun-
kaközössége 2019. szeptember 11-én mutatta be a nyilvánosság el#tt 
„Együtt az Úr asztalánál” cím$ dokumentumát, amely a katolikus 
eucharisztia (a szentmise) és az evangélikus úrvacsora eltér# hagyo-
mányú keresztények el#tti kölcsönös megnyitása mellett emelt szót, 
és amelyet magyar fordításban most mi is közreadunk.1 Az alábbi 
bevezet# azt a méltatást veszi alapul, amelyet a német katolikus és 
evangélikus egyházvezetés közös tárgyalócsoportja f$zött a vélhe-
t#en történelmi jelent#ség$ szöveghez.2

Hosszú évekig tartó elmélyült munkája során az Ökumenikus 
Munkaközösség – Georg Bätzing limburgi katolikus püspök, a 
Német Püspöki Konferencia jelenlegi elnöke és Martin Hein nyu-
galmazott evangélikus püspök vezetésével – arra a meggy>z>désre 

1  Az Együtt az Úr asztalánál eredeti m;fajmegjelölése: votum. A latin 
kifejezés helyett – és megfelel>jeként – ezeket a fogalmakat használjuk: tanul-
mány, dokumentum, munkadokumentum, javaslat. – A ford.

2 Forrás: https://www.dbk.de/Fleadmin/redaktion/diverse_downloads/
presse_2020/2020-160a-Wuerdigung-Kontaktgespraechskreis-zum-Votum-des-
OEAK.pdf (hozzáférés: 2021. 04. 17.)
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jutott, hogy az eucharisztián és az úrvacsorán való kölcsönös rész-
vétel teológiailag megalapozott és felel>sen képviselhet>.

A Munkaközösség megállapítása szerint olyan egyezés van az 
eucharisztia és az úrvacsora ünneplésének teológiai jelentéstar-
talma között, amely lehet>vé teszi a szent lakoma különböz> for-
máinak kölcsönös elismerését. Ezt a látásmódot egzegetikai és 
liturgiatudományi megfontolások éppúgy alátámasztják, mint az 
ökumenikus párbeszéd során elért eredmények. A 2007-es „Mag-
deburgi nyilatkozat” és az abban rögzített alapvet> egyetértés a 
keresztséget illet>en olyan el>zmény, amely után az Ökumenikus 
Munkaközösség az eucharisztián/úrvacsorán való kölcsönös rész-
vételt fontos lépésnek tekinti – újabb köztes stádiumnak azon az 
úton, amely Jézus Krisztus egyházának átfogó és látható egysége 
felé vezet. A tudnivalókban gazdag, árnyalt megszövegezés; doku-
mentumban továbbíródik a keresztség kölcsönös elismerése és 
tovább mélyül a felekezetek közti közösség.

Sok keresztény vágya – amelyet a gyakorlat is meger>sít –, hogy 
az eucharisztián és az úrvacsorán való kölcsönös részvétel által is 
kifejezzék összetartozásukat, amelyet életükben egyébként sokféle-
képpen megtapasztalnak. A 2021-ben Majna-Frankfurtban sorra 
kerül> Ökumenikus Egyházi Nagygy;lés távlatában sajátos irányt 
vesz és önálló dinamikával tölt>dik fel az eucharisztián/úrvacsorán 
való kölcsönös részvétel óhaja. A vita f>ként arról a kérdésr>l zaj-
lik, hogy az ökumené utóbbi években történt fejleményei után nem 
érett-e meg az id> arra, hogy az Úr asztalának közösségét tekintve 
is el>bbre lépjünk.

Az Ökumenikus Munkaközösség javaslata abból indul ki, hogy 
Krisztus jelen van az eucharisztia és az úrvacsora ünneplésében, 
s mint jelenvalót hisszük >t: „liturgikus cselekmény keretében 
húsvéti reménnyel ünnepeljük a Jézus Krisztus megváltó életére 



9

és halálára való emlékezést, amelyet > maga nekünk alapított, és 
amelyben a Szentlélek ereje által jelenléte a hirdetett igében és a 
közös lakomában megtapasztalható és hatékony” (8.2). Az eucha-
risztia katolikus és az úrvacsora evangélikus megünneplése egya-
ránt Jézus Krisztus valóságos jelenlétén alapszik.

A Munkaközösség szövege ugyanakkor olyan, még tisztázandó 
kérdéseket is felvet, amelyek különböz> módon érintik a katoli-
kus és a protestáns oldalt – ezek egy része magában a tanulmány-
ban is megfogalmazódik. A kérdések éppúgy érintik az ünnep-
lés gyakorlatát, mint az ünnep tartalmának értelmezését. Ezek 
egyebek mellett a két szín alatti kommnúnióra (áldozásra) mint 
a részesedés alapformájára, az áldozat fogalmának ökumenikus 
megközelítéseire és ezek nyomán a katolikus mise egyes liturgikus 
szövegeire, az ünneplés vezetésére és megformálására, az egyes 
úrvacsorai színekkel való bánásmódra, keresztség és eucharisztia 
összetartozására, valamint az egyházi és eucharisztikus közösségre 
vonatkoznak. Ezek a kérdések további teológiai és lelkipásztori-
liturgikus kidolgozást igényelnek.

Horderejüket katolikusok és protestánsok eltér>en ítélik meg. A 
katolikus egyház a nyitott kérdéseket olyannyira súlyosnak érté-
keli, hogy tisztázásukat megel>z>en nem lát lehet>séget a kölcsö-
nös részvétel általános engedélyezésére, f>ként mivel itt a katolikus 
egyház egységér>l is szó van. 

Az evangélikus egyház számára az úrvacsorára való meghívás és 
az eucharisztikus vendégszeretet értelmezése dönt>en a keresztsé-
gen alapul. Ugyanakkor az evangélikus egyház tiszteletben tartja, 
hogy az eucharisztia katolikus értelmezése és a bel>le fakadó 
eucharisztikus praxis szempontjából különösen nagy jelent>sége 
van az egyházi és eucharisztikus közösség világegyházi lépték; 
összetartozásának és konkrét kapcsolatának. Másfel>l viszont el-
várja az eucharisztia-, illetve úrvacsora-ünneplés teológiai jelen-
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téstartalmával kapcsolatos, hosszú évek megfeszített munkájával 
kidolgozott közös belátások egyértelm; elismerését.

Az egyházi és egyházon kívüli nyilvánosság jó okkal számít 
–Gépp keresztény hitünk gyakorlásának e középponti megnyilvánu-
lása tekintetében –Golyan, jól látható el>relépésre, amely hitelesen 
tanúsítja közös hitünket Krisztusban. A Munkaközösség elkészült 
javaslata szilárd teológiai keretként szolgálhat a hív>k egyéni lelki-
ismereti döntéséhez, ami alapján kölcsönösen az eucharisztiához 
vagy az úrvacsorához járulhatnak. Ennyiben iránymutató hozzájá-
rulást jelent a majdani teljes eucharisztikus és egyházi közösséghez. 

Az egység gondját maga Krisztus bízta ránk. Ezért minden egy-
házi cselekvést a közös mozzanatok és lehet>ségek keresése kell, 
hogy vezéreljen. Arra kell törekednünk, ami összeköt bennün-
ket, és ami közelebb visz a teljes egységhez. Ebb>l a szempontból 
tekintve az Ökumenikus Munkaközösség szövege fontos lépés 
az egység felé. Szükséges, hogy a fentebb említett kérdések meg-
gondolása miel>bb folytatódjék. Saját egyházi környezetünkben 
mindent megteszünk ezért. Egyszersmind bátorítjuk a hív>ket: ne 
lankadjanak közösen tanúságot tenni, hogy a világ meghallja az 
evangélium felszabadító és örömteli üzenetét, mert ez az üzenet 
csak így fejtheti ki megújító erejét. 

A Német Püspöki Konferencia és a Németországi Evangélikus 
Egyház közös tárgyalócsoportja
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1. Bevezetés

1.1. Az evangélikus és katolikus teológusok Ökumenikus Mun-
kacsoportja, amely 1946-ban Paderbornban alakult meg Lorenz 
Jaeger és Wilhelm Stählin püspöki elnökletével, sokrét; és intenzív 
vizsgálódásokat folytatott ökumenikus néz>pontból az „úrvacsora/
eucharisztia és a hivatal” témakörében. A számos nemzetközi és 
nemzeti ökumenikus dialógus során álláspontjaink közeledtek 
egymáshoz. Eljött az id>, hogy összefoglaljuk >ket. Újabban más 
ökumenikus grémiumok is vállalkoztak arra, hogy átfogó köz-
leményeket bocsássanak ki az egyházértelmezés, az úrvacsora/
eucharisztia és a hivatal témaköreiben.

1.2. Néhány éve az ökumenikus hermeneutika területén kezde-
tét vette az eddigi ökumenikus dialógusokban érlel>d> gyümöl-
csök betakarításának id>szaka. E törekvés azzal az eltökélt szán-
dékkal párosul, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben közös 
teológiai álláspont jött létre, megállapodásra kell jutnunk arról is, 
hogy ez milyen következményekkel jár a cselekvés szintjén. Ebben 
az összefüggésben a Közös nyilatkozat a megigazulás tanításáról 
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(1999) minta és egyszersmind int> jel lehet: Recepciójában mesz-
szemen>en üdvözölték azt a törekvést, hogy a párbeszéd állására in 
via tekintsünk, azaz úton az egyházak közössége felé. Ugyanakkor 
kifogásolták, hogy az er>feszítések helyben – ti. a gyülekezetekben, 
az [egyházi] egyesületekben és a családokban megélt ökumenikus 
élet szintjén – állítólag eredménytelenek.

1.3. Az alábbi fejtegetést a következ> ökumenikus érdekl>dési 
irányok vezérlik: (1) Tudatosítanunk kell, hogy az elmúlt évtize-
dekben az ökumenikus el>jellel zajló teológiai dialógusok nyomán 
olyan fokú egyetértésre sikerült jutni mindazokban az úrvacsora/
eucharisztia témájával kapcsolatos kérdésekben, amelyekr>l a 16. 
században vita folyt, hogy ez immár megengedhetetlenné teszi, 
hogy a meglév> különbségeket úgy tartsuk számon, mint amelyek 
elválasztják egymástól az egyházakat. (2) Leszögezzük és meger>-
sítjük, hogy az eucharisztia/úrvacsora teológiai jelentéstartalmát 
illet>en egyazon nézeten vagyunk, és ezen az alapon méltányoljuk 
a liturgiai hagyományok sokszín;ségét. (3) Világossá kell válnia, 
hogy az úrvacsora/eucharisztia témájához sokféle sajátos utat nyit-
nak a teológia különböz> ágazatai (egzegézis, történeti, rendszeres 
és gyakorlati teológia). Az úrvacsora/eucharisztia itt taglalt, átfogó 
teológiai értelmezése során Fgyelembe vesszük ezeket az utakat. 
Azzal az igénnyel lépünk fel, hogy minden ágazatban a kutatás 
jelenlegi állását mutassuk be. (4) Valamennyi megfontolásunk 
állandó vonatkozási pontja az úrvacsora/eucharisztia ünnepét 
kísér> liturgikus gyakorlatnak a történelemben és jelenkorunkban 
is tapasztalható sokszín;sége. Megfontolásaink célja, hogy elisme-
r>leg méltassuk és támogassuk mindazokat a törekvéseket, ame-
lyek meger>sítik a teológiai jelentéstartalmat, és ezen az alapon 
osztoznak az úrvacsora/eucharisztia közös ünneplésére irányuló 
szándékunkban. (5) Fejtegetésünk a nyugati hagyományra kon-
centrál, az ortodoxra csak alkalmanként pillantunk; csak lépésr>l 
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lépésre közeledhetünk a teljes ökumenéhez. De az ökumenének 
mindig törekednie kell arra is, hogy multilaterális perspektívát 
érvényesítsen, ha nem szeretné szem el>l veszíteni célját: az egy-
háznak a közös hitvallási hagyomány értelmében vett egységét.

1.4. A dokumentum címében tudatosan írunk az úrvacsora/
eucharisztia közös ünneplésér>l. Az eucharisztia Isten – a Teremt> 
és Megváltó – cselekvésének hálaadó magasztalása. Az utolsó 
vacsorán jelenlétének isteni ígérete adatott nekünk szavakban és 
jelképes cselekedetekben örök id>kre. Meggy>z>désünk szerint 
közös hivatásunk, hogy megtartsuk Jézus Krisztus e végakaratának 
eleven emlékezetét.

1.5. Vizsgálódásunk tematikus felépítése a következ>: megfon-
tolásaink kiindulópontja – az eucharisztia/úrvacsora ünnepének 
teológiai jelentéstartalmára vonatkozó – közös tanúságtétel (2. sza-
kasz). A biblikus teológiai alapvetésben a korai keresztény ünnepi 
lakomák formájának az újszövetségi iratokból kitetsz> sokszín;-
ségét mutatjuk be. Azt a sokszín;séget, amely Jézus halálának és 
feltámadásának az ünnep számára alapvet> eseménye nyomán 
bontakozott ki (3. szakasz). Az ünneplésformák történeti áttekin-
tése révén képet adunk a liturgikus gyakorlat sokféleségér>l (4. 
szakasz). Ezután ismertetjük az ökumenikus vitákat és azokat a 
pontokat, ahol már egyezségre jutottunk (5. szakasz). Külön Fgyel-
met kell fordítanunk az úrvacsora/eucharisztia-ünneplés (hivatali) 
vezetésével kapcsolatos kérdésre (6. szakasz). Végig kell gondol-
nunk az egyházi közösség és az eucharisztikus közösség viszo-
nyát (7. szakasz). Végül állást foglalunk amellett, hogy a felekezeti 
ünnepi lakomáknak a más tradíciókat követ> keresztények el>tt is 
meg kell   nyílniuk (8. szakasz).
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2. Közös tanúságtétel

Az úrvacsora/eucharisztia spirituális eseményéhez ill> módon 
okfejtéseinket közös tanúságtétellel kezdjük.

2.1. Jézus Krisztus megígérte jelenlétét a nevében egybegy;l> 
embereknek (vö. Mt 18,20). Közöttük van akkor is, ha csupán ket-
ten vagy hárman gy;lnek össze az [ nevében. Jelenvalóvá válik 
számukra, ha rá hallgatva, énekelve és imádkozva az istentiszteletet 
ünneplik. Az emberekhez kapcsolódik, testének tagjaivá teszi >ket, 
amikor megkeresztelkednek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Mindenkinek odaadott testét és vérét ajándékozza nekik, amikor 
ígéretében bízva magukhoz veszik a kenyeret és a bort az úrvacsora 
eucharisztikus ünnepén.

2.2. Jelenlétének ígérete meghaladja és átfogja a látható keresz-
tény egység útjában álló felekezeti határokat és elhatárolódásokat. 
Az ígéret a legmélyebb értelemben véve ökumenikus. Ez a meg-
tartó alapja az ökumené minden egyes lépésének. Katolikusok, 
ortodoxok, lutheránusuk, reformátusok, anglikánok, baptisták és 
metodisták bárhol is gy;ljenek össze a nevében, Krisztus – ígéretét 
teljesítve – közöttük van. Krisztusban már egyek, és egyek is lesz-
nek, már jóval azt megel>z>en, hogy egységük konkrét formáiban 
megegyeztek volna, vagy együttlétük elméleti megalapozásának 
végére jutottak volna.

2.3. Jézus Krisztus akaratával összhangban a benne hív>k az [ 
nevében együtt imádkoznak, ökumenikus istentiszteleteket tarta-
nak anélkül, hogy ez különféle felekezeti elkötelez>déseik és sajá-
tosságaik kárára válna. Az ökumené abban nyilvánul meg a legin-
kább a gyülekezetek és az egyházak életében, hogy a különböz> 
keresztény egyházakhoz tartozó személyek közösen ünneplik az 
istentiszteletet, és közösen mondják el a Miatyánkot. Ez szívderít> 
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elszántsággal, elfogulatlansággal és magától ért>d>séggel meg is 
történik ma a világ számos pontján. A Jézus Krisztus jelenlétének 
ígérete jegyében zajló ökumenikus istentiszteletek úttör> szerepet 
játszanak az egységet illet>en. „Fogadjátok be egymást, ahogyan 
Krisztus is befogadott titeket Isten dics>ségére” (Róm 15,7): Az 
apostol intésének éppen itt kell érvényt szerezni.1

2.4. A keresztény egyházak bizonyosak abban, hogy az Úr asztal-
közösségében fejez>dik ki a legközvetlenebb és legmélyebb módon 
az, hogy Jézus Krisztus jelenvalóvá teszi önmagát, s hogy az úrva-
csora/eucharisztia ünnepén evilági viszonyok között felülmúlha-
tatlan közelségben éljük át a vele való találkozást. Ezért különösen 
éles fájdalmat okoz egymástól való elválasztottságunk az Úr asz-
talánál. Az ökumenikus egyeztetések sürget> céljai közé tartozik, 
hogy felülkerekedjünk ezen.

2.5. A keresztség kölcsönös elismerését – amiképpen ezt a 2007-
es Magdeburgi nyilatkozatban a Németországi Keresztény Egyhá-
zak Munkaközösségének számos tagegyháza deklarálta – dönt> 
lépésnek tekinthetjük az Úr asztalközösségéhez vezet> úton. Kulcs-
fontosságú mondatai így hangoznak: „A keresztség – mint része-
sedés Krisztus halálának és feltámadásának titkában – azt jelenti, 
hogy újjászületünk Jézus Krisztusban. Aki fogadja e szentséget, és 
hitben igent mond Isten szeretetére, az egyesül Krisztussal és egy-
szersmind az [ népével,  amely egybefogja minden hívét, bármi-
kor és bárhol is éljen. A keresztség minden keresztény egységének 
jeleként összeköt Jézus Krisztussal, az egység alapjával. Jóllehet az 
egyházfelfogásunk különbözik, a keresztséget illet>en lényegileg 
egyetértünk.” Amennyiben itt a keresztség aktusával alapozzák 
meg, hogy a hívek Krisztus testének tagjai, annyiban a megke-

1  A bibliai idézetek magyar fordítása általában a Magyar Bibliatársulat 
újfordítású Bibliáját (1990) követi, szükség esetén a német eredetihez igazodva.
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reszteltek felvételt nyertek a Jézus Krisztussal és általa a népével 
való egységbe. A „keresztséget illet> lényegi egyetértés” er>sebb, 
mint az egyházfelfogások különböz>sége. Tisztáznunk kell, vajon 
nem juthatunk-e az úrvacsorával/eucharisztiával kapcsolatban 
is lényegi egyetértésre, amely a keresztség elismerésével analóg 
módon lehet>vé tenné az ünnepi lakoma különféle liturgikus for-
máinak és teológiai tartalmainak kölcsönös elismerését is, és így 
feljogosítana a kölcsönös meghívásra. Jelen írás ezzel a feladattal 
kíván megbirkózni.

2.6. Az úrvacsora/eucharisztia ünnepe egyesít Jézus Krisztussal 
és egyszersmind népével, amelybe minden híve beletartozik, bár-
mikor és bárhol is éljen. Ez a közösség Istennel Jézus Krisztus Lel-
kében felölel és átfog teret és id>t. Az úrvacsora/eucharisztia ünne-
pét a Communio Sanctorum ünnepli, amely húsvéti reményben 
egyesít él>ket és holtakat az Istennel való közösségben.

3. Bibliai-teológiai alapok

A hit és az élet alapja Isten üdvösséggel teljes cselekvése – Istené, 
aki föltámasztotta Jézust, a Megfeszítettet a halottak közül. Ugyan-
akkor az egyház történeti kezdeteir>l csak vázlatos ismereteket 
nyerhetünk az újszövetségi iratokban ránk hagyományozott sok-
féle tanúságtételb>l.

Az újszövetségi írások különféle tanúságtételei arról tudó-
sítanak, hogy a közösségi élet speciFkus formái már a leg-
korábbi közösségekben is kialakultak: ilyenek az egyszeri 
keresztség Jézus Krisztus nevére, a rendszeresen ismétl>d>, 
Jézus utolsó vacsorájához kapcsolódó ünnepi lakoma, a közös-
ség rászoruló tagjainak szociális támogatása (diakónia), vala-
mint Jézus Krisztus üdvüzenetének terjesztése (misszió). 


