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Maga a szó,a kifejezés is furcsa ,szakadozottságunk eredménye.
Egyes felekezetek számára/pl.az Orthodox egyház/ érthetetlen is.
Ha nincsenek urvacsoraközösségben ugy szakadásban élnek igy már nem 
tartoznak az igaz eghyázhoz.Urvacsoraközösségben lenni és egy eghyázhoz 
tartozni az ugyanazt jelenti. A legtöbb egyház mégis használja ezt a kifejezést.A probléma a következő: 
Az egyik egyház tagjai milyen feltételek és okok alapján vehetnek részt 
a másik egyház urvacsoráján ugy hogy hogy egyházaik külön testület
alkotnak,tehát nem olvadnak egy egyházzá?
Igy is lehet nézni a problémát: Az ok akik Jézus Kriszutst Uruknak 
tartják miért nem találkozhatnak az Ö asztalán1 is,hiszen az az Ö 
asztala nem a miénk,miért ne találkozhatnának már most is,amikor még 
sok minden más elválasztja őket az egységtől.
Akuttá ez a probléma az ökumenikus mozgalmak gyakori találkozói miatt 
lett.A "tárgyalásokon keresztyén szeretettel tudtak együtt ülni az
 egyes felekezetek kiküldöttei,csak éppen az urvcsaoránál szakadtak 
 több csoportra.Sok keresztyén embernek jelentett ez megbotránkozást
és még többnek nagy fájdalmat.
Edinburgh ban htározták el,hogy egy külön bizottságot alakitanak. 
amelynek a szerepe az lesz, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék.

Terjessze elő a jelenlegi helyzetet azoknak a szabályoknak és szokásoknak 
az alapján ,amelyek a különböző keresztyén felekezetekben jelenleg 

m e gvannak.
M e g  kell vizsgálnia az okokat,hagy amelyek alapján az interommuniot egy 
é s helyeken megengedik,máshelyen nem.
M eg kell állapitania azokat az elveket ,amelyeknek alapján 
a z  ökumenikus mozgalomban a gyakorlat kialakul a zinteromnminioval 
kapcsolatban.
Be kell terjeszteni 1941 re egy beszámolót az eddigi munkáról.
A háboru alatt természetesen a bizottság munkája nehézségbe ütközött. 

M égis megjelent két pamflet a kérdésről.
1946 ben a skót Donalö Belliié t jelölték ki a munka vezetésére 
1947,49,oo ben találkozhattak.19ól ben jelent meg a pamflet 

  I ntercomunion cimen.
Tartalma egyrészt az intereommunio   problémájának a 
történetével foglalkozik,másrészt különböző theol.cikkek a kérdéssel

k a p c s o l a t b a n ,olyan theolomusok tollából,akik hajlandóak voltak 
n em saját egyházuk hitvallási meggyőződését kifejteni csupán,hanem 
ujra alapvető kutatásokat végezni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 
Balga dolog lenne egy ilyen bizottságtól, hogy ezt a problémát 
véglegesen megoldja,világos hogy csak egy ujra egyesült egyház 
tudná eltörölni az egész problémát.De meg lehet az a reményünk, 

h ogy világosabban látjuk hol vannak a nehézségek,kölcsönös 
 megértésre juthatunk el.

 A terminusokkal kapcsolatban nagy a zavar erről beszél a 
terminusok definiciója cimü fejezet. Intercommunióról csak ott lehet
szó ahol külön felekezetek vannak,nem lehet pl. anglikán intercommunio— 

ról beszélni.Intereommunióról ott lehet szó,ahol két különböző
felekezet között megegyezés jött létre, melynek alapján a felek 

u rvacsorázó tagjai szabadon vehetnek részt egymás oltári közösségében.
Ilyen egyezmény amelyet pl. 1931 Anglia Egyháza és a ókatolikus 

házak kötöttek,vagy amely az Amerikai Püspöki Egyház és a 
U SA beli Lengyel Nemzeti Kathollkus egyház fennáll.
N y i t ott közö sség/Open communion/ről ott lehet beszélni,ahol, az
egyik egyház szivesen lát más egyházhoz tartozó urvacsorázó 

taggokat.Lehet ez egyoldalu, vagy kölcsönös nyitott közösség.
Ebben az esetben nincsen hivatalos megegyezés.
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Interec eleration az az állapot,amikor a lelkészeknek is meg van engedve 
hogy a másik egyházban kiszolgáltathatja az urvacsorát. 
/Full communion,limited communion/
2.A probléma természete.
Az ökumenikus kérdés központjában természetesen az egyházfelfogás 
áll,az intercommunio csak függvénye ennek.A probléma a következő 
ökumenikus paradoxonból ered:Azt kell mondani hogy J.Kr.ban egyek 
/united/vagyunk,de nem mondhatjuk,hogy mi már egy egyház vagyunk.
Már a sokféle név is erre mutat:Az urvacsora szentséege,Szent Eucharist 
Communio,Mise,
Van aki szerint az intercommunio jó eszköz lenne az egyház egysége 
felé vezető uton,mások szerint ez az uníó célja.
3.A szentség tanitás különbözőségei
Széles skála a felfogásban.R.K.: Mise folytatása és ujra megelevenitésre 
annak az áldozatnak,ami a G l gothán történt.Reál presentia.
A másik véglet a csak emlék vacsora,emlékezés az egyszeri áldozatra. 
Néha tanitá sbeli különbségek ellenére is van intercommunio/Anglia 
Egyháza és az ókatolikus Egyházak között,az angol egyház 39 tétele  
elég szabad vannak a Zwingli ref.elemeiből és a középkori katolicizmus 
ból egyaránt benne elemek.Az ókatolikusok viszon szigorubb tanitással 
rendelkeznek/Innen adódik a magas egyházi alacsonyegyházi megkülönböz- 
 tetés.Nem a tanitás az egyetlen tényező,amely a szakadásokat okozza.

 4.Az urvacsora rendjének különbsége az intercommunióval kapcsolatban 
Összefügg a kérdés a lelké szi szolgálat kérdésével/ministry/ 
Papirendtől-konzekvens egyetemes papságig sokféle lehetőség. 
5. Comuniós és istentiszteletek ökumenikus gyüléseken.
Az ökumenikus gyülések jelenitik i gazán  meg szétszakadottságunk problémá 
máját.Az egység érzetében gyülnek ö ssze,csak éppen az Urasztalánál. 
bomlanak szét csoportokra...Fiataloknál különösen is probléma.Az 
amszterdami memorandum is hivatkozik az 1939 es Ifj.Világ Konferenciár 
ezzel kapcsolatban.
Négy külön szertartás Amszterdamban:Anglikánok Keleti Orthodoxok, 
Lutheránusok,Reformátusok hivását elfogadók....
Elfogadott ,nemvitatott elvek: 
1. A Világtanácsnak óvakodnia kell communios istentiszteletet tartani. 
Mert nem az Egyház és nem is egyház...Gondoskodnia kell,hogy a részt-  
vevőknek megkönnyitse,hogy kiki a saját szokása szerint vehesse az 
urvacsorát.
2. Óvakodni kell attól,hogy bármelyik ilyen kommuniós istentiszteletet 
a konferencia hivatalos,testületi kommuniójának nevezhetik,amig csak  
egy kis rész is akad,akik lelkiismereti okból nem vehetnek részt ezen 
bármilyen kicsi is legyen ez a csoport.
3. Mindenben az érdekelt egyházak az irányadók.
Vitatott elvek: 
1.Vajjon az urvacsorában - részt nemvevő,de jelenlevő gyülekezet
milyen módon értékelendő./Van e ilyen?Presentia kérdése/ 
2. Vajjon az urvacsora nem a legjobb alkalom e arra,hogy igazán megismer 
a másik felekezetet.Nemcsak kíváncsiságB—1,hanem imádkozva...
3. Vajjon ha az Urasztalánál nem juthatunk egységre,v n e jogunk 
napokon keresztül együtt üléseznünk ilyen botránnyal a szivünkben?

Természetes,hogy nincs megoldás még kilátásban sem.Nagyon keményen 
kell ezekkel a problémákkal vivódni. Jézustól várhatjuk a megoldást,aki 
a dja a kenyeret és a kelyhet,,.addig is mindent meg kell tenni,hogy 
egymás lelkiismeretét tiszteletbe tartsuk és minden akadályt elháritsuk 
amely az egység utjában áll.


