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GONDOLATOK AZ ÚRVACSORÁRÓL
Bácskai Károly

NAGYCSÜTÖRTÖK

2020 egyházunkban az úrvacsora éve, Nagycsütörtök pedig a keresztény hagyomány 
szerint az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és elfogatásának a napja. Az úrvacsora 
alapítására emlékezve hívta e napot a nyugati kereszténység az i. sz. 4. századtól az Úr 
vacsorája csütörtökjének vagy a kehely születésnapjának. Ha az úrvacsora újszövetségi 
teológiai alapjait keressük, 1Korinthus 10–11-re, a szinoptikusok leírásaira, vagy János 6-ra  
mutathatunk. Az e szövegekben megbújó hivatkozások keresetlenül is azt érzékelte-
tik, hogy a merítési terület szélesebb az Újszövetségnél. A szentírók az úrvacsorára 
vonatkoztatható szakaszok rögzítése során a kortárs hagyományokat természetesen 
ötvözték bizonyos ószövetségi részekkel, sőt talán más tradíciókkal is. A hagyomá-
nyokkal bélelt szerkesztéssel vagy a végső igazságra utaltak, vagy az egymást kiegé-
szítő, komplementer igazságokat akarták rögzíteni és továbbadni. Noha igyekezetük 
eredménye töredékes maradt, tanításuk nem kevesebbhez elegendő, mint magához 
az üdvösséghez. Az úrvacsora alapját adó szövegek is az órigenészi dogmata sótéria 
részei. Amint a Szentírás betűi, szavai nem önmagukban inspiráltak, hanem a „dog-
ma”, más szóval az üdvösségre vonatkozó tanítás tartalmi hordozói, úgy az úrvacsorai 
kenyér és bor is a maguk anyagi minőségében lesznek „farmakon athanasias”-sá, a 
halhatatlanság gyógyszerévé. 

Az igehirdetésben és az úrvacsorában a véges a végtelent képviseli. A hallható ige az 
örök élet beszéde, a látható ige az örök életre erősítő orvosság. Nem véletlenül van az 
evangélikus istentiszteletnek két középpontja (a geometria nyelvén gyújtópontja), akár 
egy ellipszisnek: egyrészről az igehirdetés, a hallható evangélium, másrészről az úrva-
csora, a látható evangélium. E két fókuszpont jeleníti meg az evangélikus istentisztelet 
közepét: Jézus Krisztust. Valójában megszegényedik az istentisztelet, ha a hallható 
ige túlsúlyba kerül, de sánta marad akkor is, ha csak a látható igére mutatunk. Igei 
istentisztelet alatt ma rendszerint az úrvacsorát nélkülöző alkalmakat értjük, fokozott 
figyelemmel az igehirdetésre, arra is mint emberi teljesítményre. Pedig az úrvacsora 
is Ige! Benne Isten szólal meg és elmondja, hogy Jézus halála üdvösségünk forrása. 
Istentiszteleteinken Jézusra emlékezünk, és érte adunk hálát Istennek. Az úrvacsora 
neve is ez: eucharistia, a hálaadás kelyhe. 

Egyik-másik tekintélyes keresztény elődünk nem bonyolította túl a véges találkozá-
sát a végtelennel. Az isteni kijelentést kísérő gondolat-kavarodás, a „kognitív disszo-
nancia” – melyet itt többértelműségnek nevezhetünk – nem jelentett feldolgozhatat-
lan élményt az apostoli hitnek, de az értelemnek sem. Az utolsó vacsora jelenetének 
hagyományos mintázatába Lukács az alábbi szálakat is beleszövi: Jézus „asztalhoz 
telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy 
szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páskavacsorát. Mert mondom nektek, 
hogy többé nem eszem ebből a páskavacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten 
országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: Vegyétek, és osszátok 
el magatok között! Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő 
terméséből, amíg el nem jön az Isten országa.” (Lk 22,14–18) 

Az árulás és a szenvedés gyomorszorító várakozása ellenére Jézus és a tanítványok 
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bizonyosan jóllaktak az ünnepi estén. A beteljesedést azonban korántsem az étkezés 
élménye jelentette számukra. Az utolsó vacsora körülményeit meghatározta ugyan a 
hely és az idő, annak tartalma azonban nem táplálkozási tanácsadókon vagy a menü 
összeállítóin múlt. A megszokott mintát színező lukácsi szálak egy hagyományos tör-
ténelmi eseményt hímeznek elénk, ám az utolsó vacsorára nem a történetisége, ha-
nem a tartalma miatt emlékezünk. Morzsái sincsenek már a páskavacsorának, Péter 
és János elporladtak rég. Tartalmi értelemben azonban, in, cum és sub, Jézus velünk 
van az úrvacsorában. Nemcsak a halálát, de az életét is hirdeti a szentség. Az úrva-
csora ünneplésének befejezésekor a lelkész e szavakkal bocsátja el a gyülekezetet: 
„Menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását!” Amikor Jézus halálát visz-
szaidézzük, valójában az evangéliumot elevenítjük fel és az életet ünnepeljük.

„A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen 
elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és 
megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, 
egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre.

Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat 
is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből 
mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, 
amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. 
Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én 
emlékezetemre.”

1Korinthus 11, 23–25.
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„KRISZTUS VÉRE SZÁMUNKRA  
A KEGYELEM ARANY RUHÁJA”

Nagyné Szeker Éva

NAGYPÉNTEK

Nagypénteket kétféleképpen is lehet szemlélni. Az egyik az, ha a részvét és a kegyelet 
érzései mozgatják lelkünket, a másik az, ha az önvizsgálat és a kétségbeesés lesújtó ér-
zései mozgatnak. Az egyiknél azonban könnyen külső szemlélővé válhat az ember, míg a 
másik beleállítja az embert a tragédiába. Az egyik befejeződik a kereszten, a másik túllát 
azon. 

Amikor a kivégző szakasz a három halálraítélt keresztfáját úgy ékelte be a Golgota he-
gyének sziklájába, hogy Jézusé a latroké között, középen legyen, akkor a katonák önkénte-
lenül is az isteni rendhez igazodtak. Isten azért küldte a Fiát, hogy közepe, tengelye legyen 
mindennek. Hogy ott legyen, mint egykor fizikai formában, vagy mennybemenetel óta már 
anélkül, de mindenképpen hatásosan. Ott legyen középen otthonokban, templomokban, 
fiatal és idősebb emberi lelkekben. Nagypénteken a Golgota-hegy lett a világ közepe, aho-
va az egész világ nézhetett. A kicsi és megvetett jelből micsoda nagy hír, nagy üzenet lett: 
a régi elmúlt, új jött létre! Gyakran úgy érezzük, hogy jó lenne elnémítani Isten bűneinkről 
szóló tanítását. Nagypéntek éppen az engedékeny önértékelésünket zúzza össze. Jézus 
áldozati halálának az oka és magyarázata az ember, értelme pedig a kegyelem. 

A bűn Istentől elszakadást hozott – a kereszt kibékülést.

Az első nagypénteken csak egy háromnyelvű felirat hirdette Jézus nagyságát, Úr voltát, 
de azóta hány és hány bizonyságtévő emberi szó tehette ugyanezt. Pál apostolék is átadták 
a megérzett isteni szeretetet: „Krisztus vére számunkra a kegyelem arany ruhája.” (Martin 
Luther). Mi sem tehetjük meg, hogy nem szólunk arról, hogy nem adatott és nem adatik 
a világon más név, mely által megbékélhetnénk Istennel és egymással, csak a Krisztusé.

Nagypénteken döbbent ámulattal és összekulcsolt kézzel, hálaimával mi is kiálthatunk, 
mint Luther: Isten az Istentől elhagyatva! Ki érti ezt meg valaha? Az Atyának a bűnös ember 
iránti szeretetét megérteni szinte lehetetlen, de engedhetjük, hogy átjárja az érzéseinket, 
így vonva bele mindannyiunkat a nagypénteki gyászba.

Isten Jézus halálával mozgásba hozta a jövőt. A Golgotán teljessé lett Krisztus küldetése. 
Egykor Mózesnek mondta Isten: „enyém a bosszúállás, majd megfizetek én”. Nagypénte-
ken eljött a bosszú napja, kitárta Jézus a karját a kereszten, hogy alá menekülhessen az 
egész világ a bocsánatért. Felnyitotta a szívét, hogy benne védelemre és reménységre 
lelhessünk. Ne maradjunk adósok a világ felé a hitvallással:

„Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt min-
denkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne 
önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2Kor 5,14–15)
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ITT ÉS ODAÁT (Róma 6,4)

B. Pintér Márta

HÚSVÉT

Ez a húsvéti igemagyarázat kétségtelenül furcsának tűnhet a gyülekezeti lapot olvasó test-
vérek számára. Amikor ezeket a sorokat írom, még Kelet-Afrikában, Kenyában tartózkodom 
az Evangélikus Külmissziói Egyesület kiküldetésében. Nairobiban, az ország fővárosában 
szolgál Isten örömhírével az Uhuru sugárúti evangélikus gyülekezet. Ők egyben a magyar-
országi külmisszió meghosszabbított kezei az árvák között végzett támogatói munkában. 
Lelkészeik segítettek abban, hogy mintegy ötvenöt rászoruló gyermek részt vehessen egy 
háromnapos hittan és egészségügyi táborban.  

Megragadva az alkalmat Omodi lelkészt és kollégáját kérdeztem arról, hogy Afrikában 
miként ünneplik húsvétot, főként pedig arról, hogy mit jelent számukra a feltámadás ün-
nepe. 

Külsőségekben nem túl gazdag ez a nép. Az ország lakosságának nagyobbik fele mély 
szegénységben él. Édességre ott, ahol a napi betevő falat is kérdéses, nem telik. A „jobb 
módban” élő gyerekek esetleg egy kis csomag diót vagy mogyorót kapnak meglepetés 
gyanánt, de ez ritka. A legtöbb család annak örül, ha legalább az ünnepi asztalra biztosan 
kerül Ugali, a kukoricalisztből készült egyszerű étel, és nem kell aznap is üres gyomorral 
aludni térni... Tartalmát tekintve mégis sok erőt merítenek húsvét üzenetéből.

A fekete kontinensen élőktől nem idegen a halálon túli lét gondolata. Az ősi pogány afrikai 
vallás azt tartja, hogy az elhunytak az unokáikban tovább élnek. Ezért is adják a kicsinyek-
nek a nagypapa vagy a nagymama keresztnevét a születéskor. A pogányságot elhagyták 
ugyan, de ez a hagyomány megmaradt a keresztyének között is. Sok gyermek a nagyszülei 
keresztnevét viseli. Vallják, Jézusért örök életünk van, és a halál után isten országának tel-
jessége vár ránk. A lelkész úr hamiskás szemmel azt is hozzátette, hogy odaát mindannyian 
megőrizzük földi bőrszínünket. A lelkészi hivatalban található egyik festmény nyomán nem 
nehéz ezt elfogadni. Afrikában Jézus bőrszíne szinte minden ábrázolásban fekete. Mindez 
azt fejezi ki, hogy Krisztust a sajátjuknak, a megváltójuknak tartják életben és halálban. A 
gyülekezeti teremhez nyíló bejárati ajtón található szimbolikus rajz is ezt nyomatékosítja a 
kenyai testvérek előtt: a keresztség és az örökélet összefüggnek egymással. Ahogyan az 
apostol is megfogalmazza ezt a Rómában élő hittestvéreknek: „Eltemettettünk tehát vele 
együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus az Atya dicsősége 
által, úgy mi is új életben járjunk.” (Róma 6,4) A feltámadás előíze már most itt van, vallja 
Omodi lelkész. Valahányszor úrvacsorához járulunk, az eljövendő ország örömét tapasz-
talhatjuk meg. Isten királysága már most itt van, de teljességre akkor jut, amikor Jézushoz 
hasonlóan új életre kelünk. Húsvétkor tehát nemcsak az egykor feltámadott Krisztusra em-
lékeznek a kenyai evangélikus testvéreink, hanem annak tudatában ünnepelnek, hogy a 
megkeresztelkedett és hitben járó híveknek is győzelmük van a halál felett. 

Az ősi pogány hitükből csupán a kiüresedett szokások maradtak. Az unokák már csak 
kegyeletből, tiszteletteljes emlékezésből kapják meg nagyszüleik keresztnevét, az előre 
ment elhunytakra azonban már úgy gondolnak, mint akik Jézusban élnek. Húsvét öröme, 
hogy a Krisztusba keresztelkedetteknek örök élete van már itt, és a teljességében odaát.
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2020-at a Magyarországi Evangélikus Egyház az úrvacsora évének nyilvánította. Szabad 
ilyet? Jogos döntés volt? Van értelme ennek? Hasznára válik ez magyar evangélikussá-
gunknak, egyházközségeinknek, az egyes gyülekezeti tagoknak? Valós kérdések ezek – s 
most segítsenek minket elgondolkodni. Még nem sokat, vagy talán még nem eleget foglal-
koztunk az úrvacsorával. 

Az ember abból él, hogy eszik és iszik. Mindkettő létszükséglet. Hozzá tartozik az éle-
tünkhöz a mindennapi kenyér, a jó falatok, a hús, a tej, a sajt, a zöldségek, a gyümölcs. 
És hozzátartozik egy pohár friss víz, egy jóleső ital – bármilyen módon készítettük is el. 
Az ember azonban nem csak fizikai-biológiai lény, akinek szüksége van energiabevitelre, 
folyadékra, ásványi anyagokra, meg ételeink megannyi – talán nem is ismert – összetevő-
jére. Az ember test, lélek és szellem egyszerre. Az igényesebb ember nem elégszik meg a 
reggelivel-ebéddel-vacsorával: olvas, filmet néz, tanul, kulturálódik. S vannak olyanok, akik 
rájönnek arra is, hogy lelkünk is van, s azt is kell gondozni és táplálékkal ellátni. 

Isten teljes embert teremtett testtel-szellemmel-lélekkel. Isten a teljes emberre gondot 
visel – mindhárom területen érezzük gondviselő szeretetét. De vajon élünk-e vele? Az úrva-
csora – sokféle módon magyarázható és bemutatható, mégis titokként megmaradó aján-
déka – Isten teljes emberről gondot viselő szeretetének a jele. Nem a keresztények egy 
csoportjának, a misztikus beállítottságú embereknek, a kultikus étkezés ötletével szim-
patizálóknak adatott, hanem az egyházban mindenkinek, aki megtanulta az üzenetét, s 
keresztségéből adódóan Isten közelében marad és hiszi, hogy Jézus itt van, sőt önmagá-
ból táplál minket. Ajándék az úrvacsora, amit Istentől kaptunk. Nem üzleti alapon, hanem 
valóban ajándékba. Ezzel táplálja életünket. Ha nem élünk vele, akkor az örök (kiteljesedő) 
élet szempontjából éhen halunk. Akkor csupán ennyi a hosszabb-rövidebb életút: vissza 
a porba! 

Ezt az ajándékot szeretné reflektorba helyezni egyházunk 2020-ban. Nem kampányra ké-
szülünk, ahol a portékánkat kínáljuk. Készülünk viszont sok-sok beszélgetésre és tapaszta-
latcserére, alapos tanulásra (hiszen mégiscsak »tanítványok« vagyunk), szépen előkészített 
alkalomra, nem látványos, inkább bensőséges ünnepi találkozásokra. Mert az úrvacsora 
találkozás – személyes-közösségi találkozás – a feltámadt Jézus Krisztussal és egymással. 

Gyülekezeti alkalmak, tanulmányi konferenciák, regionális találkozók, kiállítások, zenei 
programok, sok személyes interjú, vallomás, közzétett tanulmány szolgálja az úrvacsora 
évét – amint azt hírül is adjuk mindig az evangelikus.hu-n. Gondoljuk végig, mit jelent szá-
munkra. Legyenek példák azok, akik megmutatják, mit jelent az úrvacsora erejéből élni. Ta-
pasztaljuk meg, hogy Isten kettős ajándéka, az Ige és az Úrvacsora ugyanannak a végtelen 
szeretetnek a kifejezése. Annak a szeretetnek, amely megújíthatja életünket egy-egy nagy 
fordulópont idején, és az élet naponkénti menetében: a naponkénti megtéréssel. 

Ragadjuk meg 2020-ban az Úrvacsora éve lehetőségeit! Magunk is mindannyian, de a 
gyülekezet közösségében. Ajándékba kaptuk a földi mennyei-kenyeret, az úrvacsorát. Aki 
éhen marad, magára vessen.

 (A szerző evangélikus lelkész,  
a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke)

Dr. Hafenscher Károly

MIBŐL ÉL AZ EGYHÁZ?
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„Megváltó, drága Jézusom, Én bűneimben orvosom! Lelkem hozzád kívánkozik, Téged 
imádlak holtomig.” (EÉ 305/1) A gyakorlott templomba járók már hallják is a dallamot a 
fülükben, és biztosan valamilyen különös érzés járja át őket. Ez az énekszöveg ugyanis 
szorosan kapcsolódik az úrvacsorai liturgiához, annak bevezetéseként szoktuk énekelni 
templomainkban. Évtizedek óta ismerjük ezt az éneket és kötődünk hozzá. Mégis érzékel-
jük, hogy régies, különleges nyelvezete van, a hétköznapokban nem használt kifejezések-
kel. Énekeskönyvünk nagyrészt ilyen szövegeket tartalmaz.

Igazi felfrissülés a keresztény ember számára, ha hitünk nagy titkairól új, más oldalról 
közelítő, mai nyelvezetben megszólaló éneket hall. Ilyen az idei úrvacsora évének „himnu-
szává” választott mű. Lackfi János versét Gryllus Dániel zenésítette meg. Utóbbit elsősor-
ban nem is evangélikussága, hanem gazdag életműve és az általa alapított Kaláka együttes 
kapcsán mindnyájan ismerjük. A klasszikus és modern szövegek dallammá formálásának 
mestere ezúttal egy ízig-vérig kortárs költővel alkotott együtt. A római katolikus Lackfi – aki 
íróként és műfordítóként egyaránt termékeny szerző, nem mellékesen a Luther-rajzfilm szö-
vegkönyvének írója – határozottan jelen van a kulturális közéletben. Irodalom-népszerűsítő 
eseményeket szervez; a mai tizenévesek számára is élményt jelentő, dumaszínház-stílusú 
felvételeken magyaráz rendszeresen kötelező olvasmányokat; számos interjúban istenhité-
ről is vall ország-világ előtt. Ezekben a nyilatkozatokban szentimentális érzelemnyilvánítás 
helyett az Istenről igényesen és komolyan gondolkodó emberrel találkozunk. A közösségi 
média felületén is egyedi tartalommal jelentkezik: #jóéjtpuszi sorozatában Jézusról ír egy-
egy gondolatot hihetetlen természetességgel szövegezve, mégis megdöbbentő felismeré-
seket előidézve az olvasóban. 

A Himnusz az égi-földi kenyérről szövegében is hasonlóan cselekszik. Teológiai tételeket 
fogalmaz meg közvetlen stílusú, de mégis sűrített jelentéstartalmú mondatokban, eredeti, 
plasztikus képekben. Gryllus Dániel pedig mindezt fülbemászó, könnyen énekelhető dal-
lammal támogatja meg. Milyen jó, hogy az ének apropóján újra gondolhatjuk az úrvacso-
rával összefüggő kérdéseinket, kiléphetünk keresztény gondolkodásunk komfortzónájából! 

Oly természetes, mégis alig hihető, hogy az egész földkerekség teremtője, aki ezt a hihe-
tetlen sokszínűséget, az annyira törékeny egymásrautaltságot, de az élni tudás új lehető-
ségeit is magában rejtő mindenséget létrehozta, s mindez egy falatnyi ételben és egy korty 
borban jelen van. Ez a falat ostya pedig azután a mi biológiai részünk lesz: nem csak ostya, 
nem csak bor – maga a Szeretet válik a részünkké, hogy tovább dolgozzon bennünk. 

Földi keresztje szintén nagy titok. A szöveg mennyei forgácsnak nevezi: egy rész mindab-
ból, amin Isten munkálkodik mint egy égi ácsmester. Az az Isten, aki maga jött el a világba 
– emberi formát öltve, karnyújtásnyi távolságra, átélve mindazt az örömöt és szenvedést, 
amit a földi halandó átél –, hogy megmutassa, milyen a valódi Szeretet. A valódi Szeretet 
felemeli a gyengét, barátkozik a kitaszítottal, az éhezőnek enni, a megvetettnek méltóságot 
ad, a bűnöst az új élet lehetőségével ajándékozza meg. Elfogyhatatlan szeretet ez. Szüksé-
günk is van az Őt rejtő forrásra, hogy tudjuk követni példáját. És hogy tudjuk hinni: minket 
is befogad, és nekünk is megadja az újrakezdés lehetőségét.

Koczor Kinga 

FELFRISSÜLÉS FORMÁBAN ÉS TARTALOMBAN
Az úrvacsora évének énekéről
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Egyházunk 2020-ra az úrvacsora évét 
hirdette meg, amellyel szeretné a szent-
séget a figyelem középpontjába helyezni. 
Illő tehát, hogy az 1517-ben indult refor-
mációra emlékező sorozatunkban idén 
ez a téma kiemelten is szerepeljen. 

Legutóbb Luther három, 1519-ben 
megjelent tematikus igehirdetéséről ír-
tunk, amelyek közül az egyik az oltári 
szentségről, azaz az úrvacsoráról szól. 
Ne féljünk ettől a „katolikus” kifejezéstől, 
hiszen Luther maga is használta! Szá-
mos írásában, levelében, előadásában 
foglalkozott az úrvacsora kérdésével, 
ezek közül most néhányat emelünk ki. 
Elöljáróban szeretnék rámutatni arra, 
hogy reformátorunk ebben a témában is 
kétfrontos harcot vívott. Vitázott a római 
egyházzal, mert ők ugyan vallják az úr-
vacsorában Krisztus valóságos jelenlé-
tét, de úgy tanítják, hogy az ostya és a 
bor átváltoztatását csak felszentelt pap 
végezheti érvényesen. Velük szemben 
Luther az Igére mutat, amely Krisztus 
ígéretét tartalmazza („ez az én testem, … 
ez az én vérem” 1Kor 11,24–25), mert az változtatja át a kenyeret és a bort. Szemben állt 
ugyanakkor a reformáció svájci ágának képviselőivel is, elsősorban Ulrich Zwinglivel. Ők 
azt tanították, hogy Krisztus nem lehet egyszerre két helyen, a mennyben és a szentségben 
is, ezért ez utóbbi csak kenyér és bor, amit az ő parancsa szerint és az ő emlékére vesznek 
a hívők, de semmiképpen sem a Fiúisten valóságos teste és vére.

Az 1519-es igehirdetésben az úrvacsora által teremtett közösség került a középpontba. 
Közösség Krisztussal, közösség az embertársakkal, akikkel együtt vesszük magunkhoz 
Krisztus testét és vérét. De közösség az előre ment keresztyénekkel is, akik már a mennyei 
asztalnál ülnek, s amelynek előképe a megterített oltár. Luther hangsúlyozza az úrvacso-
rával élés gyakoriságának fontosságát is, javasolja, hogy naponként éljünk vele. A legfon-
tosabb tartalmi kérdést így zárja le: „Elég, ha tudod, hogy ez isteni jegy, amely valósággal 
magában foglalja Krisztus testét és vérét. Hogy mi módon és hol, azt csak hagyd őreá.”

1522-ben jelenteti meg Luther Vélemény az úrvacsora mindkét szín alatt való vételéről s 
egyéb újításokról című írását. Ebben a korabeli gyakorlattal ellentétben azt hangsúlyozza, 
hogy Jézus a kenyér és a bor [ezt értjük az úrvacsora színei alatt] vételét egyformán rendel-
te el, ezért csak ez a helyes módja az oltári szentség kiszolgáltatásának: „maradjunk meg 
állhatatosan amellett, hogy mindkét színnek élvezése helyes és keresztyéni és evangéliumi 
dolog”.

1526. január 4-én a reutlingeni keresztyéneknek szóló levelében ezt írja: „El akarják hitet-
ni velünk, hogy az úrvacsora szentségében pusztán kenyér és bor van, nem pedig Krisztus 

ifj. Zászkaliczky Pál

LUTHER AZ ÚRVACSORÁRÓL

Luther Márton és Husz János 
úrvacsorát osztanak a szászországi hercegeknek. 

Id. Lucas Cranach allegorikus fametszete



KERESŐ SZÓ   2020. március 9

A választási ciklust követően, a 2018 áprilisi, Koczor Kinga által készített interjúban többek 
között ezt a kérdést kaptam: „Tervei szerint milyen területen, milyen feladatokban segítené 
Ön a gyülekezet fejlődését a most következő években?” 

Az akkori válaszom ez volt: kezdetben a feladatok és az erőforrások strukturálásra szeret-
ném az energiámat koncentrálni. Közösen számba kell vennünk a teendőket, ezeket fontos-
sági sorrendbe kell állítanunk. A feladatokhoz hozzá kell rendelnünk a munkacsoportokat 
vagy személyeket, akik időben párhuzamosan dolgoznak a megvalósításon – ez önkéntes 
vállalással lenne igazán erőteljes. Illetve szeretnék kialakítani egy internetes felületet is a 
presbiterek és a tisztségviselők számára, hogy a munkát a néhány presbiteri gyűlésen túl 
is összehangoltan tudjuk végezni.

Ma, majd két év után, hol is tartok a kitűzött célok megvalósításában? 

TEENDŐK SZÁMBAVÉTELE: a kezdeti presbiteri csapatépítés után több presbite-
ri alkalomnak volt témája a feladatok számbavétele és azok fontossági sorrendjének 
megállapítása – megtörtént. Mivel a feladatlista nagyobb, mint a rendelkezésre álló 
emberi erőforrásunk, lépésenként tudunk csak haladni…

MUNKACSOPORTOK: 18 munkacsoportunk van jelenleg, és kb. 10 az alakulás álla-
potában. Néhány csoportot még az előző ciklusból „örököltünk”, melyek jól működnek 
(pl. Luther-olvasókör, Bibliakörök, Nőegylet). Több új munkacsoport is most formálódik 
(pl. Kommunikáció, Képzés, Gyülekezeti címlista aktualizálása) – folyamatban. Az Úr 
helyettünk vállalt áldozata indítsa meg szívünket a küzdelmekkel teli, de mégis örömteli 
szolgálat vállalására!

A cikk a következő oldalon folytatódik >>

FELÜGYELŐI SZÁMVETÉS – 2 ÉV ELTELTÉVEL 
Sámel László

teste és vére a maga valójában.” Luther racionalista okoskodásnak tartja, ha valaki nem 
hiszi Krisztus ígéretét a jegyekben való valóságos jelenlétét illetően.

Az 1529-ben megjelent Kis és Nagy Káté is összefoglalja az úrvacsoráról szóló refor-
mátori tanítást. Nem az ember és annak hite teszi a szentséget azzá, ami, hanem Krisztus 
szava és ígérete: „Akár méltatlan, akár méltó vagy, ez itt az Ő teste és vére azoknak az 
igéknek az erejéért, amelyek a kenyérrel és a borral társulnak.” „Ez az a bizonyos kincs, 
mondjuk mi, és nincsen semmi más: ezzel szerezzük a bűnbocsánatot. ... Mert jóllehet az 
a cselekedet a kereszten történt, és ott szerzett bűnbocsánatot, mégsem juthat el hozzánk 
másképp, mint az igében.” Fontos számára, hogy az úrvacsorázás semmiképpen ne legyen 
kényszer: „A világért sem szabad senkit hajtani vagy kényszeríteni, hogy ne essünk újabb 
lélekgyilkolásba.”

A nagy beteg, és halni készülő Luther – aki aztán még 9 évet élt – 1537-ben írta meg 
teológiai végrendeletét A keresztyén tanítás főtételei címmel. „Azt tartjuk, hogy az úrva-
csorában a kenyér és a bor Krisztus valóságos teste és vére, és hogy azt nemcsak az igaz, 
hanem a gonosz keresztyének is adhatják és vehetik.” A szentség érvényessége nem múlik 
tehát sem az azt kiosztó lelkész, sem az azt magához vevő hívő alkalmasságán: kizárólag 
Krisztus rendelésén és a hozzá kapcsolódó ígéretén.
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KERESZTELÉS: 
Fekete Viktória, Karajos Marcell András, Szabó Luca, Varga Nóra Magdolna, 
Szily Mária, Sóskuti Ádám, Sóskuti Sára, Nagy Szabolcs, Heizler Elina, Keller 
Emese Hanna, Keller Mariann Flóra, Keller Attila Krisztián, Gyula Zoltán, Gyula 
Valentin

ESKETÉS: 
-

TEMETÉS: 
Ruppl Andrásné sz. Németh Katalin (79), Prohászka Istvánné sz. Makkay 
Zsuzsanna (74), Manger Károly (68), Palyaga Istvánné sz. Sziklai Zsuzsanna 
(83), Dunai Péter (37), Tóth Tamásné sz. Pupek Erzsébet (82), Sásdi István 
Sándor (83), Gerencsér Miklósné sz. Ruppl Mária (86), Zöld Tiborné sz. 
Sárosi Ilona (82), Kovács Károlyné sz. Szádvári Katalin (76), Vétek Károly (87), 
Chaluppa Jánosné sz. Altziebler Jolán

SZOLGÁLATAINK 
2019. NOVEMBER. 6. – 2020. FEBRUÁR 23.

INTERNETES FELÜLET: a presbiterek és szolgálatot vállalók számára külön felületet 
készítettem a honlapunkon az egyházközségünkben felmerülő Feladatok és Munka-
csoportok teendőinek követésére. Itt bárki hozzászólhat, elmondhatja véleményét, és 
feladatot vállalhat. Hiszem, hogy nem az elnökség zsebében van a „bölcsek köve”, ill. 
hogy csapatmunkával sokkal nagyobb eredményeket érhetünk el! Bárki létrehozhat 
új Feladatot ill. javaslatot tehet új Munkacsoport létrehozására is – elkészült. Sajnos, 
még csak néhányan mernek hozzászólni a témákhoz, ill. a véleményüket a többiek 
előtt nyíltan felvállalni és közzétenni, de bízom benne, hogy fokozatosan minél többen 
bekapcsolódnak a közös munkába. 

Nem adtam még fel a ciklus elején kitűzött célomat: „Munkámmal hozzá szeretnék járulni 
ahhoz, hogy gyülekezetünk élő, növekvő és megfiatalodó közösség legyen, ahol a tagok 
Istentől kapott talentumaikkal, egymás terheit hordozva, örömmel vállalnak feladatokat 
Krisztus egyházának építésében.”

A munka nem könnyű, de az Úr megújítja erőnket! Kérjük együtt az aratás urát imád-
ságban, és tegyük meg együtt mindazt, ami tőlünk telik, vállalva a küzdelmet korunkban:  
„Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek 
országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta 
a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor 
nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: »Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát 
az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába«.” (Mt 9, 35–38) 

Jer, testvérem! Csatlakozz te is hozzánk! „Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen 
igen, a nem pedig nem…(Mt 5,37)  Ha az Úr szólít a szolgálatra, kérlek, keress meg,  
dolgozzunk együtt Krisztus egyházának építésében! 

A te talentumodra is szüksége van gyülekezetünknek!

e-mail: lsamel65@gmail.com 

folytatás az előző oldalról:
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HÍVOGATÓ • PROGRAMOK 2020. BÖJT-HÚSVÉT
Böjti esték:
március 19. 17 óra; március 26. 17 óra; április 2. 17 óra.  
Rákosligeti evangélikus templom

Családi és ifjúsági istentisztelet: 
március 22. 10.30 óra. Rákoskeresztúri evangélikus templom 

Böjti zenés áhítat: Böjti zenés áhítat: a Villő Énekegyüttes koncertje.  
Igét hirdet: Nagyné Szeker Éva  
március 22. 16 óra. Rákoshegyi evangélikus templom

Virágvasárnapi kézműves délután: 
április 5. 15–18 óra. Rákoskeresztúr, Bakancsos utcai gyülekezeti terem 

ÁPRILIS 6 – 10. NAGYHETI REND 
Passióolvasás esténként: 
hétfő:  Rákoskeresztúr 18 óra
kedd:  Rákosliget 18 óra 
szerda:  Rákoscsaba 18 óra 

péntek (úrvacsora): Rákoscsaba 9 óra
  Rákoshegy 9 óra
  Rákoskeresztúr 10.30 óra
  Rákosliget 11 óra 

Nagycsütörtök: úrvacsorai istentisztelet. április 9. 18 óra. Rákoshegyi evangélikus 
templom 

Nagypéntek: passióolvasás szereposztással. április 10. 18 óra. Rákoskeresztúri 
evangélikus templom 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND 
Hajnali istentisztelet húsvét vasárnapján: április 12. reggel 5 óra. Rákoskeresztúri 
evangélikus templom

Húsvét első ünnepe: április 12. 9 óra Rákoscsaba; 9 óra Rákoshegy; 10.30 óra  
Rákoskeresztúr; 11 óra Rákosliget – úrvacsorai istentiszteletek

Húsvét másodünnepe: április 13. 9 óra Rákoscsaba; 9 óra Rákoshegy; 10.30 óra 
Rákoskeresztúr; 11 óra Rákosliget – úrvacsorai istentiszteletek

Konfirmációi beszámoló: április 18. 9 óra. Rákoskeresztúr, Bakancsos utcai  
gyülekezeti terem

Konfirmációi istentisztelet: április 19. 10.30 óra. Rákoskeresztúri evangélikus 
templom

K
O
L
U
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R
I
U
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Az urnahelyek megváltásával kapcsolatban várunk minden-
kit a lelkészi hivatal nyitva tartási idejében, hétköznaponként 9–13 
óra között, vagy a lelkészekkel történt előzetes egyeztetés után  
(tel.: +36-1-256-4224).

Felhívjuk azok figyelmét, akik korábban máshol elhelyezett urnát szeretné-
nek áthozni a temetőnkbe, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18.§ (7) 
pontja szerint a megváltásért fizetett díj időarányos részét a temető üzemel-
tetője köteles visszafizetni.
A megváltás ideje 25 év, ami meghosszabbítható.  
Az urnafülkék díja: egyszemélyes 130.000 Ft,  
kétszemélyes 200.000 Ft, négyszemélyes 350.000 Ft.
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Gyülekezeti terjesztésben és használatra

A Kereső Szó megjelenését 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatja

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
1173 Budapest, Bakancsos utca 2.
Nagyné Szeker Éva tel.: (+36 20) 824-8021, e-mail: eva.szeker@lutheran.hu
Felelős kiadó: Nagyné Szeker Éva
Szerkesztette: Mirák Katalin
Grafikai terv és tördelés: Szetlik Péter Tibor
Nyomdai kivitelezés: Ook-Press Kft. 
Honlap: http://rakoskeresztur.lutheran.hu
facebook.com/rakoskereszturievangelikusegyhazkozseg

Lackfi J. - Gryllus D.

HIMNUSZ AZ ÉGI-FÖLDI KENYÉRRŐL
Az úrvacsora évének himnusza

Egy    da-rab os - tya   nem csak az  os - tya,  Nem fogy el  úgy sem,  száz - fe - le osz -tva.

D                          A7     Hm                      F#m7    G                 Hm   E        A

D                       A7      Hm                       F#m7     G                           A        D

Egy ku-pa  jó    bor    nem csak a    jó    bor,   Hogy-ha  ki - it -   tuk,   meg-te- lik  új - ból.

2. Csöppnyi kehelybe bújt a Teremtő, Minket a bűntől megmenekítő.

Kétezer éve aznapi frissen, Morzsakenyérben ember az Isten.

3. Bár tenyerével méri a tengert, Ujja hegyével gyúrta az embert,

Itt van a borban, itt a kenyérben, Emberi ésszel meg sose értem.

4. Mennyei felség, földi közelség, Isszuk a vérét, esszük a testét.

Égből a földre, földről az égbe, Étel a teste, élet a vére.

5. Étel a teste, vére a forrás, Földi keresztje mennyei forgács.

Teste a testünk, vére a vérünk, Vére a váltság, általa élünk.


