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Úrvacsora és eucharisztia
Ka to li kus vi lág ban nõt tem fel, ahol
az eucharisztia nagyrabecsülése ma gá tól ér te tõ dõ volt. Eb ben a vi lág ban
az em be rek nem so kat tud tak a hit rõl.
Ha tudtak valamit, akkor azt, ami a
mi sé vel füg gött össze: hogy az ál lí tólag a ke reszt ál do zat meg újí tá sa, a különleges ke gyelem helye, és Isten
olyan határozottan van jelen benne,
mint én a sa ját bõ röm ben. Ez egyébként nem volt szép és meleg tudás.
Aki meg sér tet te az eu cha risz tia kö rü li
sza bá lyo kat, pá ni fé le lem be es he tett;
akár „egy sze rû hí võ ként”, ha úgy vélte, halálos bûnt követett el, akár milyen nevetséges indokkal, akár pap ként, ha nem tudta, vajon korrektül
mond ta-e ki az utol só va cso ra sza va inak minden egyes betûjét. Örülök,
hogy a ka to li ciz mus banegyfajta „eucharisztikus le hû lés” kö vet ke zett be.
De nem ez a kri ti ka a fõ em lé kem. Az
a fõ, hogy az eu cha risz tia a ti tok érinthe tõ sé gé nek he lye volt.
Mi u tán egy fél éle tet le él tem a ka toli ciz mus ban, át tér tem (nem bel sõ, hanem külsõ kényszerbõl), s a pro testantizmusban átéltem az úrvacsora
tel je sen mel lé kes vol tát. A raj nai egyházban akkoriban az istentisztelet
függeléke volt csak az úrvacsora,
amely re csak ke vés temp lom lá to ga tó
maradt ott. Az istentiszteletnek ez a
ré sze már csak né hány, ér tel met le nül
össze ál lí tott li tur gi kus fel irat ból állt.
Visszatekintve csodálkozással látom, hogy az evan gé li kus egy ház ban
megváltozott vallásosságom stílusa,
és megváltoztak a szükségleteim.
Meg szok tam, hogy ne csak az eu charisz ti kus ke nye ret egyem, ha nem más
ke nye re ket is: a Bibliát, a protestáns
ko rá lo kat, s ezek táp lál nak is en gem.
Nyilvánvalóan léteznek eltérõ val lásos sá gi stí lu sok, ame lye ket nem szabad kijátszani egymással szemben.
Léteznek a vallásosság nyelvjárásai,
ame lyek ben más és más az úr va cso ra
je len tõ sé ge. A protestantizmus szentsé gi val lá sos sá ga ho má lyos, ta lán fejletlen is, a gya kor lat ban oly kor ta lán
ne vet sé ges is. De en nek a pro tes tantiz mus nak van nak más ado má nyai, s
ezért ta lán ke vés bé van szük sé ge er re
a val lá sos sá gi stí lus ra. Már csak ezért
is szük sé ge van egy más ra a két egyház nak; az egyik ado má nya ugyan is a
má sik gyen ge sé gét szol gál hat ja. Nem
hiszem, hogy a protestantizmusnak
olyan eucharisztikus vallásosságra
lenne szüksége, amilyen a ka to li cizmus ban él, de szük sé ge van a ka to licizmusra annak sajátos ado má nya ival, ahogyan a katolicizmusnak is
szüksége van a protestantizmusra.

Ezeknek az egy há zak nak az egye sülé se nem azt je len ti, hogy a fel is merhetetlenségig hasonulnak egy máshoz, hanem azt, hogy az egyik
karizmája a másikat szolgálja rá szorultságában.
A hit két adományáról szeretnék
beszélni, egy katolikusról és egy
evangélikusról.
A katolikus: A katolikusok hiszik,
hogy Is ten tit ka úgy vált test té, hogy
meg lehet nevezni ennek a helyét;
hogy érinteni lehet; hogy lámpát –
örök mécs est – le het gyúj ta ni ott, ahol
la kik; hogy ki le het vin ni az ut cá ra, és
virágözönnel lehet tisztelni. Ez más
formája a szentségekkel való bá násmód nak, amit én be csü lök is, anél kül
hogy az én formámnak kellene len nie. De azt kí vá nom, hogy ez a ka to likus adomány dörzsölõdjék egy má sik hoz, az evan gé li kus hoz.
A hit nek ez az evangélikus ado mánya óv a szi lárd rög zí té sek tõl és a hamis egyértelmûségektõl. Isten jelen
van az õ titkában, de nem foghatod
meg õt, és nem lán col ha tod egy bi zonyos helyhez. Nem ismered e titok
nevét. Nem lehet pontosan odakötni
valamilyen anyaghoz, szertartáshoz
vagy hely hez. Óva kodj te hát a ha mis
rögzítésektõl!
A hit mindkét adományának meg van a jogosultsága és a veszélye. A
katolicizmus veszélye a titok ritua lisztikus ke ze lé se. A pro tes tan tiz mus
ve szé lye a dol gok konk rét sá gá nak hiá nya. Le het sé ges, hogy a rög zí té sektõl való puszta irtózás miatt a titok
csak elmondható, de nem mutatható
meg? Hol ma rad a dol gok szent sé ge –
a tér, az idõ, a he lyek szent sé ge? Lehetséges, hogy a tagadás termékeny
és nélkülözhetetlen elve alkalmilag
oda vezet, hogy félelmetesen meg fosz tunk sú lyá tól min dent, ami idõ leges?
Szük sé günk van egy más ra. Ha szabad len ne meg osz ta nunk egy más sal a
kenyeret, ak kor segíthetnénk egymásnak – és minden felekezet meg ma rad hat na a ma ga ado má nya i val és
a maga gyengeségeivel. Hiszen nem
hasonulni aka runk, ha nemegyesülni.
„Ha szabad lenne megosztanunk
egymással a kenyeret”, mondtam.
Tulajdonképpen ki tiltja meg nekünk? Tulajdonképpen ki hiszi azt
ténylegesen, hogy olyannyira szétvál tunk, hogy nem já rul ha tunk kö zösen a szentséghez? Talán cso dál kozást vált ki ez a kér dés. Sze ret ném néhány pél dá val ért he tõ vé ten ni:
Röviddel ezelõtt saját szememmel
lát tam, hogy egy evan gé li kus püs pök

egy ka to li kus mi sén ál do zott, az tán a
pap pal együtt osz tot ta ki a szent sé get.
Mit tet tek õk, és mi lyen ta no kat hirdetnek?
Ko ráb ban részt vet tem egy ta nácskozáson. Az evangélikus úrvacsorát
ün ne pel ték, és min den je len lé võ kato li kus te o ló gia pro fesszor úr va cso rázott.
Mit tet tek õk, és mi lyen ta no kat hirdetnek?
Nem régen egy katolikus tanácskozáson vol tam, ame lyen né hány kato li kus püs pök is részt vett. Szent misét tartottak, s a püspökök ki fe je zetten hívtak engem, hogy járuljak
szentáldozáshoz. Nem csupán evan gélikus va gyok, ha nem ró mai szemszög bõl ki kö zö sí tett is.
Mit tet tek õk, és mi lyen tanokat hirdetnek?
Utolsó példám: Egy olasz püspök
meghívta tudósok egy csoportját, és
erkölcsteológiai problémákat beszélt
meg ve lük. Az egyik reg ge len a püspök misét mon dott en nek a cso portnak. A cso port egyik pro tes táns tag ja
meg kér dez te, õ is ál doz hat-e. A püs pök így fe lelt: „Aki so kat kér dez, sok
vá laszt kap.” S a pro fesszor ál doz hatott.
Mit tett a püs pök, és mi lyen ta no kat
hirdet?
Az el sõ há rom pél dá ban nem em lítettem neveket. Az utolsó szereplõit
megnevezem: A professzort Chry stoph Morinnak hív ják, lengyel ma tema ti kus. A püs pö köt II. Já nos Pál nak
hív ják, Ró ma püs pö ke, a pá pa. A törté nés he lye: Castell Gandolfo.
Még egyszer kérdezem: Vajon a
közös úr va cso ra ti lal ma nem válik-e
fokozatosan olyan tanná, amelynek
nin cse nek e tant hor do zó, és ben ne hívõ alanyai? Nem vált-e ez a tilalom
tar tal mat lan ri tu á lé vá? Mind két ol dal
teológusai kö zött na gyí tó val kell ke resni azo kat, akik szi go rú an tilt ják a
kö zös ál do zást. Más kér dés, hogy vala mennyi en azt mond ják-e, amit gondol nak és hisz nek...
Amikor az 1938. november 9-rõl
10-re vir ra dó éj sza kán a né met zsi nagó gák lán gok ban áll tak, Türingia akko ri evan gé li kus tar to má nyi püs pö ke
Lu ther no vem ber 18-i szü le tés nap jára ka pott „jó aján dék ként” ün ne pel te
ezt. Az Is ten sze rel mé re, mi köt össze
en gem ez zel az em ber rel, no ha talán
egy sé ges a hit val lá sunk? Egy azon fele ke zet be tar to zunk, de egé szen más a
hitünk! És másfelõl: Annyi ember
van, akivel eltérõ felekezetbe tar tozunk, de egy vagyok ve lük a hit ben.
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„Az egység mindig csak az egy ségért foly ta tott küz de lem ként lé te zik!”
Ennek a mon dat nak meg van az igazsá ga, ugyan ak kor ez a mon dat té ves
is. Az egység minden küzdelmet és
min den lét re ho zást meg elõ zõ en je len
van Urunk ban és Test vé rünk ben, aki
megerõsíti és megvigasztalja egy házát. Valamennyien hivatkozunk Os car Romeróra és Mar tin Lu ther Kingre. Az egy ség je len van, ami kor hallgatjuk a hagyomány történeteit, és
énekeljük az elhunytak dalait. Az
egy ség je len van, ami kor a hit kü lönbö zõ nyelv já rá sa i ban ol vas suk a Bibliát. Nem, a botrány nem az, hogy
még nincs jelen az egyetlen egyház.
Az a kijelentés a botrány, hogy az

egyházak szétváltak, s ezért nem já rulhatunk közösen az úrvacsorához/
szentáldozáshoz. Nem mi tesszük
ma gun kat mél tó vá e ke nyér vé te lé re.
Elõt tünk fek szik va la mi, amit nem mi
csináltunk, és ami minden küz delmünket megelõzi. Mint te o ló gu soknak egy szer fel fog ják ten ni ne künk a
kér dést, va jon nem ku szál tuk-e össze
az embereket hamis kérdésekkel, és
ez zel nem té rí tet tük-e el õket a he lyes
kérdésektõl.
Vajon tényleg hagynunk kell-e,
hogy az egy há zi ha tó sá gok olyan igazságot írjanak elõ számunkra, amely ben már nem tu dunk hin ni, és hoz zá teszem: amelyben e hatóságok legtöbb
kép vi se lõ je már ma ga sem hisz?

Példákat ne vez tem meg. Itt az ideje, hogy Istennek en ge del mes kedjünk. Itt az ide je, hogy olyan egy ségben higgyünk, amelynek õ maga az
alapja. Ön magunkról mint Isten né pé rõl is mon dom: Fe le lõ sek va gyunk
azért, hogy hamis kérdésekkel meg
ne bilincseljük magunkat. Járuljatok
az úrvacsorához, ti katolikusok!
Men je tek ál doz ni, ti pro tes tán sok! És
meg fogjátok látni, hogy képesek
vagytok megtenni. Végül is csak az
vá lik vi lá gos sá, amit az ember va lóban tesz.
Fulbert Steffensky
A Szer zõ gya kor la ti te o ló gi át ta nít
a ham bur gi egye te men.
For rás: imprimatur, Sonderheft Ökumene,
2003

Békemeditáció
„El kül de lek ti te ket, mint ju ho kat a far ka sok közé: le gye tek te hát oko sak, mint a kí gyók, és sze lídek, mint a ga lam bok!”(Mt 10,16)
Úgy tû nik, a bá rány kül de tés ma nap ság csak a „ba le kok”
hitvallása, az élhetetleneké, az örök veszteseké. Nem is
kevesen vannak, akiknek a Bibliájában mintha fordítva
sze re pel ne ez a jé zu si mon dat: „El kül de lek, mint far ka sokat a ju hok kö zé.” Saj nos az idé zet tor zí tá sos éle tek nemcsak evi lá gi, ha nem gyak ran egy há zi kö rök ben is ki fej tik
„ál dá sos” te vé keny sé gü ket.
Nem is mai ke le tû ek ezek a fél re hal lott szö veg ér tel mezé sek. Már Jé zus is szen ved te, szó vá tet te, le lep lez te õket,
az önkényes megbízatás-változtatás, a „farkasidentitás”
mégis máig hat még a magukat ke resztyéneknek vallók
kö zött is.
A far ka sok pe dig fe ne ked nek a túlontúl sok fé le akol ban,
és si ke re sen ma ra kod nak a kon con. Az erõ fö lény meg kérdõ je lez he tet len. A far kas tör vény egy há zon be lül s a fa lakon kí vül egy aránt mû kö dik. A bá rá nyok pe dig fogy nak,
elvéreznek a marakodásban, és szétszélednek, té ve lyegnek. Ugyan ak kor a kö zös ség – oly kor az egy há zi is – nem
védelem, hanem félelemforrás. A farkasos küldetésûek
szi lár dan ra gasz kod nak „elhivatásukhoz”, s a benn fen tesek biz ton sá gá val, a ki vá lasz tot tak ki vált sá gá val ural kodnak a nyá jon.
De hát hon nan ez a vég ze tes sze rep csere, med dig tûr hetõ ez a kárhozatos félrehallás? Honnan van bátorságuk
sok szor ép pen a Meg bí zó ne vé ben tö ké le te sen az el len kezõ jét csi nál ni? Med dig le het is ten el le ne sen Is ten szol gá latá ban áll ni? Bib li át idéz ni, és há bo rúz ni? Sõt oly kor forma bon tás sal büszkélkedve még a bá rány bõrt is mel lõz ni?
Az em ber nem ad hat mást, mint ami a lé nye ge. Az ál latmin ták kö zül pe dig sok kal in kább il lik hoz zá a far kas bõr,
mint a bá rá nyé. Bi zony, far kas-múlt tal far kas-jö võt ké szítünk. Egé szen ad dig, amíg va la ki be le nem szól a dol ga i ba.
Halkan, érthetõen, tisz tán. Akar juk ér te ni vagy nem, tõlünk függetlenül újra és új ra el hang zik a bá rány pa rancs.
Bármennyire kiveszõben van is ez a fajta keresztyénség
ebben a farkasos világban, mindig támadnak olyanok,
akik foly tat ják akár azt is, ami ben má sok eset leg el vé reznek. Lesz bá tor sá guk bá rány vál lal ko zás ba fog ni, még ha a

kör nye ze tük ele ve ha lál ra íté li is õket. Még is csi nálják, mert õk nem a „meghátrálás emberei”(Zsid
10,39). Ha a há bo rú hoz pénz, pénz, és pénz kell, akkor a bárányvállalkozáshoz: bátorság, bátorság és
bátorság.
Ide gen ne kik is ez a kül de tés. Fé lel me te sen az. A
bá rányt vál la lók oly kor ki is es nek a sze re pük bõl, és
fel üvöl te nek far ka so san. Ta gad ha tat la nul hat rá juk a
másik tábor. Aztán eszükbe jut a figyelmeztetés:
„ember haragja az Isten igazságát nem szol gálja”(Jak 1,20). Új ra meg hoz zák a dön tést: már pe dig
õk nem akar nak ki sebb urat szol gál ni a Min den ség
Urá nál. Ezért hát vissza iga zod nak a bá rány sor ba. A
Pásztor után, az Isten Bá rá nya min tá já ra. Ne kik ez
még nincs a vérükben, de tanulják szerepüket, és
buz gón „báránykodnak”, az Írás hoz iga zod va: „szelí den, mint a ga lambok, oko san, mint a kí gyók”.
Azért em ber le gyen a tal pán, aki szen tül össze tud
hoz ni ma gá ban ennyi ál la ti tu laj don sá got! Össze is
za va rod nak nem egy szer. De hát, ami „embereknél
le he tet len, az Is ten nek le het sé ges” (Lk 18,27). Túlméretezett a feladat. Állaton és emberen túli. Mu száj, hogy le gyen még Va la ki a megva ló sí tás hoz! De
hát a bá rány nak a pász tor nél kül kü lön ben sincs jövõje.
Szelíden, okosan, engedelmesen. A farkasnak
mind ez túl nagy fa lat. Rá adá sul kí vül esik az ér deklõdési körén. Nem elég agresszív, nem elég véres.
Egyszóval unalmas. A bárányok számára viszont
mind ez a jö võ zá lo ga.
Még ha napjaink közélete, kül- és belpolitikája
szin te min den hí ré vel cá fol ja is, ak kor is ér vé nyes az
ígé ret: a bá rány-„sze lí dek örök lik a föl det”(Mt 5,5).
Õk az ígé re te sek, õk a jö võ em be rei. A föld-örök lés
el nem évü lõ, Is ten tõl ado má nyo zott jus sa min den kinek, aki me ri nem meg má sí ta ni kül de té se ere de ti értelmét, s úgy él, hogy cselekedeteibõl kiolvasható
kül dõ je pa ran csa: „El kül de lek, mint ju ho kat a far kasok kö zé.”
Vö rös Éva

