
„Mert a hit által mi 
egy testté váltunk” 
A lutheri úrvacsoratan teológiájának és lelkiségének 
értelmezése 

Az egység szentsége 

A legújabb ökumenikus dialógusokban az „egység szentségének”1 
is nevezett Eucharisztia számos tekintetben a keresztény egyházak 
közötti különbözőség jele is. Ehhez nem csupán az idők során ki-
alakult liturgikus eltérések, kegyességi irányzatok, hanem éppen 
az ezekre reflektáló rendszeres teológiai meghatározások is hozzá-
járultak. A protestantizmusban megszokott és mára az egyházak 
közötti dialógusokban ugyancsak elterjedt úrvacsora kifejezés2 
éppen arra mutat rá, hogy Jézus — az Úr — az, aki vendégül lát, ő 
az, aki az egy asztalhoz hív, ő a szentség ajándéka és az ajándékozó 
egyszerre. Ugyanakkor azt is lényeges felismerni, hogy az oltári-
szentségről szóló tanítást olyan előzetes megfontolások is befolyá-
solták, amelyek szűkebb értelemben nem tartoztak szorosan az úr-
vacsora értelmezéséhez és vételéhez. Ezek jelentése legtöbbször a 
teológia klasszikus területeihez kapcsolódó metafizikai és kozmo-
lógiai előfeltevésektől függ, mint a test és a lélek, a szellem és az 
anyag.3 Másrészt Jézus Krisztus személyének, az egyháznak, a hit-
nek a kontextuális bemutatása, valamint az antropológia sokrétű 
értelmezési modellje is formálta az évszázadok során az úrvacsora 
teológiai és gyülekezeti narratíváit. 

Az úrvacsoráról szóló tanítás mindig többszólamú volt, még 
annak ellenére is, hogy a szerzési igék (verba testamenti) felől nem 
mutatkozott jelentős eltérés. Ebből sokan azt a téves következtetést 
vonták le, hogy az első keresztények úrvacsora-értelmezése egysé-
ges és egyértelmű lehetett. Ugyanakkor éppen a legújabb egzegeti-
kai kutatás eredményeinek sokszínűsége4 rámutatott arra, hogy már 
a bibliai elbeszélések sem egybehangzóan szólnak az úrvacsorai 
gyakorlatról.5 Ami azonban mindennél lényegesebb: az az Eucha-
risztia maradandó központi szerepe és jelentősége, valamint „iden-
titást teremtő funkciója”6 az egyháztörténet során, egészen napjain-
kig. A fenti megállapítások az evangélikus úrvacsora teológiai és 
kegyességi értelmezései előtt (is) mindenképpen megfontolandók. 

A szeretet szeretetet ébreszt 

Luther több mint kétezer prédikációja közül az 1519-es Krisztus va-
lóságos szent testének szentségéről címmel megjelent igehirdetésében7 
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így fogalmaz: „Az oltáriszentségnek, azaz Krisztus valóságos szent 
teste szentségének, ugyancsak három része van. Ezeket szükséges 
jól megismernünk. Az első a szentség, vagyis a jel; a második ennek 
a szentségnek a jelentése; a harmadik pedig az erre a kettőre vo-
natkozó hit.”8 Mivel Luther teológiájában központi szerepet foglal 
el az úrvacsora kérdése, nem meglepő, hogy az idézett rész a re-
formátor szentségtanának egyik paradigmatikus megszólaltatója. 
A szentség eredetével kapcsolatban három alkotót határoz meg: a 
jelet, a jelentést és a hitet. Ez utóbbi az előző kettőt mintegy össze-
tartja. Luther követi a skolasztikus megkülönböztetést, ám radiká-
lisan újat hoz azáltal, hogy hozzájuk rendeli a hit (fides) fogalmat, és 
általa összeköti a jelet és a jelzettet. A hit az igére utal, ami meg-
ment és megvált.9 

A közösségi jelleg hangsúlyozása során a Krisztus lelki testébe 
való felvételt említi Luther. Aki abba felvétetik, az „Krisztusnak és 
szentjeinek minden lelki javában részesül, s ezeket velük együtt bir-
tokolja az, aki ezt a szentséget veszi, viszont minden szenvedés és 
bűn is közössé válik velük. Ekképpen a szeretet szeretetet ébreszt, 
és eggyé tesz.”10 Az agapé maga a kommunió. Az úrvacsora végső 
célja, hogy „ne vesszünk el, hanem elnyerjük az örök életet”.11 

Hogy kiengesztelje értünk az Atyát 

Az evangélikus egyház úrvacsoráról szóló hivatalos tanításának az 
alapja az Ágostai Hitvallásban megfogalmazott értelmezés. Figye-
lemre méltó, hogy a hitvallás azzal a szándékkal született, hogy be-
mutassa a kereszténység közös hitét:12 „mint az egyetlen anyaszent-
egyházban megfogalmazott vélemény, amely a Szentírást helyesen 
értelmező korábbi atyák tanításán alapul”.13 A hitvallás XXIV. mi-
séről szóló cikkében a reformátorok hangsúlyozzák, hogy a refor-
mátori egyházak tanításában semmi olyan nem található, ami a 
Szentírással vagy a katolikus egyházzal ellentmondásban lenne.14 
Ezért a hitvallásban az úrvacsora a fő hitcikkek között szerepel, 
nem a megszüntetett visszaéléseket tartalmazó második részben. 
A megigazulásról szóló negyedik cikkben különösen is feltűnő és 
meghatározó, hogy a szentháromságos Istennel való közösség nem 
létesülhet, a bűnök bocsánata nem történhet, és az ember megiga-
zulása nem valósulhat meg az emberek „saját erejéből, érdemeik, 
vagy cselekedeteik alapján”,15 hanem mindez csakis ingyen (gratis), 
Krisztusért történhet, mégpedig kizárólag akkor, ha bizodalmas hit-
tel (az Evangélium által ébresztett és a lélekben előhívott hit) hi-
szik, hogy Isten Krisztusért — „aki halálával bűneinkért eleget 
tett”16 — elfogad. Az V. cikk szerint az Evangélium hirdetésére és a 
szentségek kiszolgáltatására rendelt hivatal célja az, hogy — a ne-
gyedik cikkben értelmezett — hitre eljussanak az emberek. „Mert az 
ige és szentségek mint eszközök által kapjuk a Szentlelket, aki hitet 
támaszt.”17 A hitnek pedig — Isten akaratáért — jó gyümölcsöket 
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kell teremni, a jó cselekvése tehát lehetőség és feladat az újjászüle-
tett ember számára. A nyolcadik cikk pedig megjegyzi, hogy „a 
szentségekkel akkor is szabad élni, ha gonoszok szolgáltatják ki, 
(…). A szentségek is, az ige is Krisztus rendelése és parancsa foly-
tán hatékonyak, még akkor is, ha gonoszok nyújtják azokat.”18 

Irántunk való jóakarata 

A hitvallás ezek után a keresztség és az úrvacsora szentségéről szól. 
Megállapítja, hogy a keresztség szükséges az üdvösséghez, általa 
Isten felkínálja kegyelmét. A gyermekeket ezért meg kell keresz-
telni, „akik a keresztség által Istennek felajánlva befogadtatnak 
Isten kegyelmébe”.19 A X. cikkben ezt olvassuk: „Az úrvacsoráról 
tanítják, hogy Krisztus teste és vére valóságosan jelen van, és ki-
osztják az úrvacsorában azoknak, akik élnek vele; és elutasítják azo-
kat, akik másként tanítanak.”20 A hitvallás végső változata arra a 
kérdésre, hogy miként van jelen, a latin „vere adsint” („valóságosan 
jelenvaló”) határozói szóösszetételt használja. Ez mutatja, hogy Lu -
ther inkább Zwinglitől, mintsem a római egyháztól igyekezett tá-
volságot tartani, amit az is igazol, hogy a hitvallás cáfolatának írói 
sem emeltek e hitcikk ellen kifogást. Sőt Achim Krämer megállapí-
tása szerint ezt a részt a római katolikus transzubsztanciáció (átlé-
nyegülés) tannak megfelelően értelmezték.21 A hitvallás latin és 
német változata közötti különbség abból adódhat, hogy a reformá-
torok a latin szöveget nem tartották tanításuk elég alapos kifejező-
jének, mert spirituális értelmezést tett lehetővé. Ezt a pontatlansá-
got a német változatban igyekeztek pótolni. Abban a „wahre Leib 
und Blut Christi” („Krisztus valóságos teste és vére”) kifejezés sze-
repel, tehát a latin szöveghez képest Krisztus valóságos testére és 
vérére kerül a hangsúly a valóságos jelenléttel együtt. Luther az 
unio sacramentalist (szentségi egység) egy helyen valóságos és for-
mális egységnek nevezi. Gondolatát a galamb bibliai képével értel-
mezi, amely a Szentlélek megjelenésének formája,22 sőt a Szentlé-
lek valóságos jelenlétének alakja.23 Hasonlóan ehhez, a kenyér és a 
bor sem csupán egyszerű jelek, hanem anyagi „kifejeződései” 
Krisztus valóságos jelenlétének: „A kenyér Krisztus teste, miként a 
galamb a Szentléleké, a Tűz az angyaloké”.24 Jól látható, hogy Lu ther 
analógiák és megfelelések segítségével igyekszik megvilágítani a 
valóságos jelenlét tanát, bár párhuzamai kissé félreérthetőek. 

A hitvallás szentségekkel élésről szóló XIII. cikke ezért hangsú-
lyozza, hogy a „szentségek nemcsak azért rendeltettek, hogy is-
mertetőjegyei legyenek a hit megvallásának az emberek közt, 
hanem inkább azért, hogy jelei és bizonyságai legyenek Isten irán-
tunk való jóakaratának, s felkeltsék a hitet mindazokban, akik élnek 
velük”.25 A bizodalmas hit velejárója a szentségekkel élésnek, tehát 
a szentség nem bemutatása által (ex opere operato), vagy „gyógy-
szerként” hat, hanem a hit által részesülhetünk ajándékaiban, a 
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„szemünk elé tárt ígéreteiben”. Az úrvacsorában közvetített ígéret 
a hitben új önértelmezést hív elő. A szentség hatása a bűnbocsánat, 
amit úgy kell értenünk, mint a bűntudat legyőzése.26 

Ilyen egyszerűen: A Kis és a Nagy Káté 

Luther Kis Kátéjának elsődleges célja nem az evangélikus tanítás 
tisztaságának igazolása volt, hanem elsősorban a tanítás, a keresz-
tény hitnek és tartalmi struktúrájának bemutatása a fiatalok szá-
mára, amire a káté didaktikus felépítése is utal. Ugyanakkor a lel-
készek és a családfők segítségére is szolgált az oktatás során. A 
Nagy Káté viszont kifejezetten a tanítókra fókuszál, azokra, akik 
újból és újból rászorulnak arra, hogy a katekizmus tanítását elmé-
lyítsék a maguk és mások számára. Mindkét katekizmusban az 
Apostoli hitvallás és a szentségek állnak a figyelem homlokterében, 
és ezáltal egymással szorosan össze is kapcsolódnak, kifejezve ezzel 
azt, hogy a hittartalmak „hitből hitbe” hagyományozódnak. 

A Kis Kátéban Luther öt kérdés megválaszolásával határozza 
meg azt, hogy a családfőnek miként kell tanítania az oltáriszent-
ségről. A tanítás egyszerűségét Luther szorgalmazza az első kér-
dést megelőző felszólításban: „ilyen egyszerűen tanítsa”: „Mi az ol-
táriszentség? — Felelet: Jézus Krisztus URUNK valóságos teste és 
vére kenyérben és borban, amelyet maga Krisztus rendelt azért, 
hogy azt mi keresztyének együk és igyuk.” A felelet egyetlen mon-
datában első helyre kerül, hogy Krisztus valóságos (wahr) teste (Leib) 
kenyérben és borban. A német szöveget itt két tekintetben is fontos 
figyelembe venni. Az egyik a testre használt „Leib” szó, ami sokáig 
a német nyelvben az „élet” megfelelője volt. A szó ezt a jelentéstar-
talmát egészen a középfelnémet nyelvig megőrizte.27 A másik a „ke-
nyérben és borban” kifejezés, az „unter dem Brot und Wein”. Itt még 
csak az alatt (unter) határozó szerepel, amely később a Nagy Kátéban 
kiegészül az „in” elöljárószóval. Figyelemre méltó továbbá a káté 
teológiatörténeti összefüggésében Krisztus rendelésének hangsú-
lyozása. Nem a római pápa vagy a római egyház kötelez az úrva-
csorára, hanem maga Krisztus rendelte! Erre is utal a második kér-
dés: Hol van ez megírva? Erre a felelet, hogy a szerzési igékben. 
Tehát a Szentírás, és nem más tekintély rendeli. A harmadik kérdés 
az oltáriszentség hasznára irányul. Hangsúlyos, hogy „értetek ada-
tott” és a „bűnök bocsánatára”. Luther ezt a következőképpen ma-
gyarázza: „Vagyis ebben a szentségben ez igék által bűnbocsánat, 
élet és üdvösség adatik nekünk. Mert ahol bűnbocsánat van, ott élet 
és üdvösség is van.”28 A szentség és az ige egysége által tehát létre-
jön az a testi kommunikatív cselekmény, amelyben a szentségben 
részesülők részesülnek a bűnbocsánatban, és ebből fakadón az élet-
ben és az üdvösségben. Ebből világossá válik, hogy a bűnbocsánat 
nem csupán az egyes vétkekre korlátozódik, hanem az Isten kö-
zösségéből való kirekesztettség megszüntetése.29 A szent jegyek vé-
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telén keresztül a jelenben eszkatológikus ajándékban részesül a 
hívő, mert üdvösséget és örök életet kap. 

„Hogyan tehet a testi evés és ivás ilyen nagy dolgokat? — Fele-
let: Nem az evés és ivás teszi ezt, hanem ezek az igék: »Értetek ada-
tott« és »Kiontatott bűnök bocsánatára«.”30 Ezekből a szavakból ki-
tűnik, hogy nem az egyszerű evés és ivás az, ami által részsül a 
keresztény ember az úrvacsora ajándékaiban, hanem az részesít 
benne, aki önmagát adja: Jézus Krisztus. Lényeges ugyanakkor a 
„megkapta” szó, mert kifejezi, hogy az ajándékok nemcsak szavak-
ként realizálódnak, hanem valóságos, megtapasztalható, ízlelhető 
ajándékok. Az utolsó kérdésre — „Ki él tehát ezzel a szentséggel 
méltóan?” — adott válasz még egyszer megerősíti a korábban mon-
dottakat: „aki hisz ebben az igében: »Értetek adatott«, és »Kionta-
tott bűnök bocsánatára«. Aki pedig nem hisz ezeknek az igéknek, 
vagy kételkedik bennük, az méltatlan és készületlen. Mert ez az ige 
»értetek«, nem követel mást, csak hívő szívet.” Nem a külső előké-
szület tesz valakit méltóvá a szentségek vételére, hanem a hitben 
való „belső vétel” a meghatározó Luther értelmezésében. Ebből a 
válaszból az is látszik, hogy a szív az hely, ahol az Istennel való kap-
csolat megszületik: „amire szívedet hagyod és bízod, valójában az 
a te istened”.31 Ugyanakkor a reformátor hangsúlyozza: „A szívet 
pedig egyedül a hit képes megragadni. Viszont hite nincs minden 
embernek.”32 Ezért nem szabad utasítani, vagy kötelezővé tenni az 
úrvacsorával élést. Hit nélkül a szentségek által nincs üdvösség.33 

Luther Nagy Kátéjának elején így határozza meg az úrvacsora 
lényegét: „legfontosabb része Isten igéje és rendelése vagy paran-
csa. Mert nem ember eszelte ki és tette szokássá, hanem Krisztus 
szeretete úgy, hogy senki nem tanácsolta, nem is gondolt rá.”34 Ez 
a megállapítás az úrvacsorával kapcsolatban a későbbiekben is 
megjelenik, mivel a reformátor számára ez az állítás felettébb nagy 
hangsúllyal bír. Arra a kérdésre, hogy mi tehát az oltáriszentség, a 
következő felelet olvasható a Nagy Kátéban: „Krisztus Urunk va-
lóságos teste és vére kenyérben és borban, amely Krisztus igéjével 
rendeltetett nekünk, keresztyéneknek arra, hogy együk és igyuk.”35 
Luther a továbbiakban hangsúlyozza, hogy az ige az, ami megkü-
lönbözteti a kenyeret és a bort az egyébként asztalra tett kenyértől 
és bortól, ezért is került a Kis Kátétól eltérően az úrvacsora megha-
tározásába, hogy „igéjével” rendelte. Majd Augustinust idézi: „Az 
ige társul az elemhez és szentséggé lesz”. Elismerően fűzi hozzá: 
„Szent Ágostonnak ez a mondása olyan helyes és találó, hogy 
aligha mondott ennél jobbat”.36 

Az ige az, ami a kenyeret és a bort szentséggé teszi, „máskülön-
ben csak elem marad. Ez ugyanis nem fejedelem vagy császár szava 
és rendelése, hanem a mennyei Felségé.”37 Az úrvacsora a „lélek 
eledele”, mert „élteti és erősíti az új embert”. A bűnbocsánatot az 
igék adják: „parancsolja is, hogy egyem és igyam, hogy enyém le-
gyen, és hasznomra legyen, biztos jelként és zálogként, sőt éppen 
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ama valóságként, amely értem rendeltetett bűnöm, halálom és min-
den bajom ellen”.38 A keresztségben újjászületett embert a Krisz-
tussal való közösség élteti és erősíti; ez olyan valóság, amely a hívő 
hasznára szolgál minden bajában. Ezt a gondolatkört erősíti meg a 
következő helyen: „Azért adatott tehát ez a vigasztalás, hogy ha 
szívünk úgy érzi, hogy már nem bírja a terhet, akkor itt új erőt és 
felüdülést szerezzen.”39 A felüdülés forrása pedig az Evangélium 
teljessége, ami a szentségbe foglalva adatik. Az Evangélium teljes-
sége legrövidebben így foglalható össze: „Krisztus Isten Fia, értünk 
ember lett, meghalt és feltámadt, a mindenség ura lett”.40 

Mi egy testté váltunk: krisztológia 

Krisztusban az ember és az Isten egységének állítása az eddigiek 
alapján nem értelmezhető úgy, mintha egymást csupán jelentésta-
nilag egészítenék ki, mert Krisztussal kapcsolatban egy radikálisan 
új beszédmód fedezhető fel. A Szentírásban személyéről szóló el-
beszélések olyan új jelentéseket tárnak fel, amelyek tükrében a ha-
gyományos emberi vélekedést és a vele kibontakozó ismeretet újra 
kell fogalmazni. Bár az ember megismerésének megszokott módja 
előfeltétele a krisztológiai sajátosságok megértésének, de nem ele-
gendők a helyes, tehát a Szentírásnak megfelelő tanításhoz. Ami 
korábban ellentétnek tűnt (Isten és ember egysége), az olyan kü-
lönbség, amely Krisztus személyében egyesült tulajdonságok köz-
vetítésén keresztül valósággá vált.41 Ha ezeket a szavakat: „ez az 
én testem”, a krisztológiai állítások analógiája szerint értelmezzük, 
akkor azok arra utalnak, hogy az úrvacsorában Krisztus teste és a 
kenyér ugyanúgy egyesül, miként az isteni és az emberi természet 
Jézusban együtt volt jelen. A klasszikus nyugati krisztológia tükré-
ben a kijelentés persze szokatlanul cseng, hiszen azt feltételezi, hogy 
Krisztus teste és a kenyér ugyanúgy megőrzi a saját integritását, 
mint Krisztus két természete. E ponton ismét csak Luther analógia-
keresésének nyomával találkozunk. Mindenesetre itt a korábban 
említett szerzési igék idézett részei egy kommunikációs folyamatot 
jelölnek, nem azt, hogy a kenyér és Krisztus ugyanazon a helyen 
van — miként az egyébként tévesen használt „konszubsztanciáció” 
(együttváltozás), vagy „koprezencia” (együttes jelenlét) kifejezés 
mutatná —, hanem Krisztus közlése a kenyérrel, felvétele az ember 
saját identitásának meghatározói közzé.42 A Krisztusról szóló bibliai 
elbeszélés ugyanakkor az úrvacsora szerzésének újragondolását is 
szükségessé tette, különös tekintettel a metafizikai kifejtésére. 
Krisztus személyében ugyanis, mint a testté lett teremtő logoszban, 
nem tartható fenn a „lelki” és a „testi” megkülönböztetése. 

Krisztus emberségének jelenléte az úrvacsorában Istennek a szava 
által rendelt hely, ahol ő megragadható kíván lenni. Ezzel a kriszto-
lógiai érvvel Luther kizárja az Ulrich Zwingli által képviselt spiri-
tuális jelenlét alapját, amely szerint Krisztus egyszerre nem lehet 
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jelen a mennyben és a földön. Másrészt értelmezhetővé teszi Isten 
kommunikatív jelenlétét is az úrvacsorában:43 „Isten jobbja nem 
olyan hely, ahol Krisztus teste helyet foglalna, hanem Istennek 
ereje”.44 Isten jobbja nem lehet teremtmény, hanem minden teremt-
mény felett és azon kívül áll. Minden dolgok felett és azokon kívül 
pedig Isten maga van, aki mindenhol mindenben jelen lehet és van. 
Ha tehát Krisztus az Atya jobbján van, akkor az úrvacsorai ke-
nyérben és borban is jelen kell lennie.45 

Az ebben és az így meghatározott hit nem egyszerűen Krisztus 
tulajdonságainak elfogadása, hanem az önmagunkhoz való vi-
szony, amelyben az ember nem „csak” Krisztus igazságával azo-
nosul, hanem Krisztus teljes személyével is:46 „A hitről helyesen kell 
tanítani, általa Krisztussal úgy összeforrsz, hogy belőle és belőled 
egy személy válik, akit nem lehet tőle elszakítani, hanem mara-
dandóan hozzáköt és így szól: Krisztus vagyok; Krisztus pedig így 
szól: én vagyok az a bűnös, aki hozzám kötődik, én pedig őhozzá. 
Mert a hit által mi egy testté váltunk, miként Ef 5,30-ban áll (…). 
Úgy, hogy ez a hit Krisztust és engem szorosabban fűz össze a 
menyasszony és a vőlegény kötődésénél.”47 A Krisztus identitásá-
nak és életrajzának befogadásában, „felöltésében” való „nem ké-
telkedésben” áll az, ami tulajdonképpen a hit: a fides apprehensiva 
(befogadó hit), pontosan abban az értelemben, ahogyan valaki ön-
magát másvalakin keresztül újraértelmezi.48 

Új identitás és lelkiség 

Új identitás Krisztusban 
Ha a fenti összefüggésben beszélünk Jézus haláláról, akkor az identi-
tás megváltozásának folyamata úgy válik értelmezhetővé, mint az úr-
vacsorában való átadás és átvétel, amelyből az ember önértelmezése 
és önazonossága újul meg, mert „azonosult” Krisztussal. A Krisztus-
sal való egyesülés ígérete alapján önmagát új módon értelmezi:49 Jézus 
halálának és a vele való feltámadásnak jelenidejűségében. A „régi 
identitás hatékony marad”, mert ismert marad számára. A keresz-
tény ember mindig azon kényszer előtt áll, hogy kitartson a Krisz-
tus által megígért és az elsajátított identitása (Krisztus teste és vére, 
ami érted ontatott ki bűneid bocsánatára) mellett, szemben a tör-
vény ítéletével. A keresztény ember éppen ebben az értelemben él 
az úrvacsorában kapott ígéret által a törvény és az Evangélium kö-
zött, mint aki simul iustus et peccator (egyidejűleg igaz és bűnös), két 
identitás birtokosa.50 

 
A Krisztushoz tartozás bizonyossága 
A lutheri úrvacsoratan teológiájának alapelgondolásait Notger 
Slenczka az alábbi három cél irányában határozza meg,51 Az úrva-
csora a „törvény előtti helyzet” közepette való boldogulás össze-
függéséhez tartozik, azaz a bűnös ember önmaga és alkalmatlan-
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45Vö. WA 23, 143, 30–35. 
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sága feletti szenvedéséhez, hogy önmagával azonos lehessen. Az 
úrvacsorában ezért a hívő új identitásának a bizonyosságáról és az 
ígéretről van szó, ami a Krisztushoz tartozás bizonyosságát okozza. 
Ez az ígéret feltételek nélküli, és nem zavarhatja meg semmiféle kö-
rülmény, ami az erkölcsös életfolytatáshoz kötné. A reformátorok 
azt hangsúlyozták, hogy éppen az úrvacsorából kell az új életnek 
létrejönnie, ám ehhez hozzátartozik a mindennapi, újbóli megtérés. 
Aki Krisztussal együtt meghalt, az vele és általa határozza meg ön-
magát, és ebben az új önértelmezésben fogadja el önmagát: „Mert 
én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. 
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én 
élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most 
testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, 
és önmagát adta értem” (Gal 2,19–20). 
 
Közösség születik 
Az oltáriszentségben kapott közösség olyan kincse az embernek, 
amelyről ezt kell tartani: „A pap Krisztus szent testét adta nekem. 
Ez a valamennyi angyallal és szenttel való közösségnek a jele és ígé-
rete, hogy tudniillik szeretnek engem, gondoskodnak rólam, kö-
nyörögnek, szenvednek, meghalnak velem együtt, hordozzák a bű-
nöket, és legyőzik a poklot. Így van ez, és így kell lennie. Az isteni 
jel nem csal meg engem, és nem engedem, hogy ezt elvegyék 
tőlem.”52 Az úrvacsorai közösség összekapcsol az oltár előtt össze-
gyülekezőkkel, és bevon a szentek mennyei seregébe. Ez nem egy-
szeri vagy nyugvó állapot, hanem a mindennapi élet megerősítése, 
a szentségben adott közösség hitben megragadható gondoskodása. 
 
A kesergők vigaszra lelnek 
„Mindebből világos, hogy az oltáriszentség nem egyéb, hanem is-
teni jegy, amely ígéri és nekünk nyújtja Krisztust és minden szentet, 
valamennyi cselekedetükkel, szenvedésükkel, érdemükkel, ke-
gyelmükkel és javaikkal együtt, vigasztalásul és erősítésül mind-
azoknak, akik bánkódnak és keseregnek, és üldöztetést szenved-
nek az ördögtől, a világtól, a testtől és minden gonosztól. A szentség 
vétele nem egyéb, mint mindazt kívánni és erősen hinni, hogy 
mindez meg is lesz.”53 Az úrvacsorában adott ígéretek hitben való 
fogadása által elnyert új identitás, ami a bűnbocsánat tudatosítása 
által az új életlehetőségek belátásában konkretizálódik, hozzátar-
tozik az új önértelmezés által megnyitott szabadsághoz. Ennek ha-
tása a Krisztus megtapasztalásának atmoszférájában élhető élet, 
amely egyrészt a bűnök, mulasztások, tehetetlenség legyőzése felett 
mindig konkrét lehetőség, másrészt az úrvacsorai közösségben 
újból és újból felfedezhető életforrás, amely kiapadhatatlan és ezért 
képes az életfolytatás során átélt kudarcok feletti bánat derűre fordí-
tására. Tehát a Krisztusban elnyert új identitás ismerete kitárta a bűnös 
ember előtt az üdvösség kapuit, új életlehetőséget nyújt a bánat, a ke-
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serűség, az üldöztetés, a belső békétlenség által önmagába fordult 
ember54 számára. 
 
Dicsérettel és hálával 
Luther arra a belátásra jut, hogy „Krisztust kell az úrvacsora ala-
nyának tekinteni, aki az igében és a szentségben a bűnbocsánatot és 
az örök életet közvetíti. Ő maga az ajándékozó és az ajándék, a bűn-
bocsánat és az örök élet pedig nem más, mint a Krisztussal való kö-
zösség, és így a részesedés az ő fiúi kapcsolatából Istenhez az Atyá-
hoz.”55 Az adomány és az ígéret hívő fogadása56 az ember 
alanyiságát úgy alakítja, hogy önmagát dicsérettel és hálával telje-
sen odaadja. A dicséret a hálás életfolytatásban fejeződik ki. 
 
Szentségi jelenlét 
A reformátorok úrvacsora-értelmezése azon a szándékon nyugszik, 
hogy az Írás külső világosságát megőrizzék, a szerzési igék literá-
lis értelmezését,57 nemcsak az úrvacsora szerzésével kapcsolatban, 
hanem minden egyes úrvacsorai liturgiában. A kenyér és a bor, 
Krisztus teste és vére szentségi valóság, amelyben az elemek sajá-
tosságai és Krisztus teste és vére nem keveredik össze egymással, át 
sem változnak. Az összefüggésük egységét Krisztus szava és öná-
tadása teremti meg, ebben van jelen. A Krisztus ígérete és önát adása 
által létrejött jelenlét a kenyérben és borban valóságos jelen, így a 
„szájjal” és a „lélekkel” való evés (hit által) nem választható külön. 
„Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint 
amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, 
élni fog örökké” (Jn 6,58). 
 
Teremtő jelenlét 
Luther az oltáriszentség krisztológiai előfeltételeit nagyon alapo-
san kidolgozta. Krisztus a testé lett istenfiú egy személy, két — saját 
integritását megőrző — természetben: ez az ember Isten, ez az Isten 
ember. Krisztus személyisége ezért hermeneutikai vezérfonala 
azoknak a szentírási helyeknek, amelyekben Jézus Krisztus szemé-
lyes cselekvéséről és szenvedéséről van szó. Ezért nem lehet a két 
természetről külön szólni. Ebbe a személyi egységbe fogadja Krisz-
tus az emberiséget, ami részese lesz Krisztus létének és a neki tu-
lajdonított emberi vagy isteni tetteknek. Így vesz részt a feltáma-
dott és felemeltetett Krisztus az isteni mindenhatóságban és 
mindenütt való jelenlétben, amely átfog minden teremtményt.58 Is-
tent és a feltámadott Krisztust semmi sem határolja el egymástól, 
ezért ő mindenekben teremtő módon van jelen. 
 
Világképet meghatározó következmény 
A jelenlét a teremtő jelenléte minden teremtményben, mint azok lét-
rehozó oka. Ebben a mindent átfogó és minden teremtményben 
ható jelenlétben Krisztus önmagát felfoghatóvá és elérhetővé teszi 
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ott, ahol szavával és adományai által megígérte: ez az én testem. 
Krisztus jelenléte az úrvacsorában tehát kommunikáción nyugszik, 
reális jelenlét azon a módon és azon a helyen, ahol önmagát az ige 
és a szentségek által elérhetővé kívánja tenni. „Krisztus jelenlété-
nek ez az értelmezése transzcendálja és átfogja a tárgy és a jel, a 
szubsztancia és az akcidencia, a testi és lelki, az ontológiai és a noé-
 tikus, valamint a matéria és a lélek ellentéteit.”59 Az így értelmezett 
úrvacsora „radikális következménye”, hogy a mennyország nem 
egy hely a térben. Ennek metafizikai és a világképünket meghatá-
rozó következménye van. 

Az úrvacsora ünneplésének néhány sajátossága 

Az ökumenikus párbeszéd szempontjából különösen is érdekes 
megjegyezni, hogy az apostoli successio — ami az „érvényes” kon-
szekráció egyik feltétele a római egyházban — a legtöbb esetben az 
evangélikus egyház lelkészei között is folyamatos. Ez annak kö-
szönhető, hogy a reformáció tanait több, korábban német katolikus 
püspök is átvette, akik később evangélikus lelkészeket ordináltak. 
Püspökszentelésen rendszerint jelen van egy vagy több skandináv 
és német püspök, akik kézrátétellel adják áldásukat az új püspök 
személyére és szolgálatára. Ez a successio apostolica continuitív meg-
élését és aktív gyakorlását jelenti.60 

Egyházunk Magyarországon egyedüliként őrzi azt a régi tradí-
ciót, amely szerint a szent jegyeket a hívek az oltár előtt térdelve 
veszik magukhoz a lelkésztől. Ebben a magatartásban egyrészt a 
szent és kegyelmes Isten előtti alázat, másrészt az Isten előtti kö-
zös ség, az egymáshoz tartozás fejeződik ki. 

Befejezés 

A lutheri úrvacsora-tanítás rövid áttekintése azt is beláthatóvá tette, 
hogy amennyiben a hangsúly a hit fundamentumaira, valamint a 
rendelkezésünkre álló forrásokra kerül, akkor a kereszténységen 
belül még fennálló tanításbeli eltérések áthidalhatók.61 Hiszen min-
den úrvacsorai istentisztelet során a háromságos Isten az, aki ön-
magát jelenvalóvá teszi teremtményei üdvösségére.
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