
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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AZ ÚRVACSORA JELENTŐSÉGE 

Igeolvasás: Márk 14,12-25 12A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a húsvéti bárányt szokták áldozni, 

így szóltak hozzá tanítványai: "Hol akarod megenni 

a húsvéti vacsorát, hol készítsük el?" 13Jézus 

elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta 

nekik: "Menjetek a városba, és ott szembejön veletek 

egy ember, aki egy korsó vizet visz; kövessétek őt, 

14és ahova bemegy, mondjátok meg a 

házigazdának, hogy a Mester ezt üzeni: Hol van a 

szállásom, ahol tanítványaimmal együtt megehetem 

a húsvéti vacsorát? 15Ő majd mutat nektek egy nagy 

emeleti termet berendezve, készen: ott készítsétek el 

nekünk a vacsorát." 16Elindultak tehát a 

tanítványok, és bementek a városba; itt mindent úgy 

találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették 

a húsvéti vacsorát. 17Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel; 18és amikor asztalhoz telepedtek és ettek, 

ezt mondta Jézus: "Bizony, mondom néktek, közületek egy, aki együtt eszik velem, el fog árulni engem." 19Erre 

elszomorodtak, és egyik a másik után kezdte tőle kérdezni: "Talán én?" 20Mire ő ezt mondta nekik: "Egy a 

tizenkettő közül, aki velem együtt mártogat a tálba. 21Mert az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van írva 

róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem 

születik." 22És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: 

"Vegyétek, ez az én testem." 23Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan, 

24és ezt mondta nekik: "Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. 25Bizony, mondom néktek, 

hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten országában." 

Alapige: 1Kor 11,26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát 

hirdessétek, amíg eljön. 

 

Kedves Testvérek! Az úrvacsora egyik kifejező neve a Bibliában a kenyér megtörése. zt jelképezi, hogy a maga 

egyszerűségében mennyire beleillett a hívők mindennapi életébe. A korintusiak nyilván költséges lakomává 

tették az alkalmat (1Kor 11,20-22). Ezért kellett felhívni a figyelmüket az eredetére és arra, hogy milyen 

egyszerű és ünnepélyes alkalma volt a megemlékezésnek és a hálaadásnak. Azon az éjszakán az Úr semmi új 

vagy különleges dolgot nem rendelt erre az alkalomra. Egyszerűen kezébe vett két kéznél lévő dolgot és úgy 

használta azokat, hogy Rá való emlékeztetőül 

szolgáljanak.  

Gyakran beszélünk az „Úrra való emlékezésről". Ez 

összhangban van azzal a kívánságával, amit az Úr 

elárultatásának éjszakáján kifejezett. Ez a gondolat 

összefoglalni látszik ezeket az előbb felsorolt 

kifejezéseket. Pál apostol az 1Kor 11,23 versétől a 

fejezet végéig beszél arról, hogy az Úrtól közvetlenül 

kapott arra vonatkozóan kijelentést, hogy 

emlékezzünk Őrá, és hirdessük halálát (Lk 22,19; 

1Kor 11,24-26).  



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

Ez arra ösztönöz bennünket, hogy amikor összegyűlünk és emlékezünk, akkor négy irányba kell tekintenünk: 

1. Felfelé tekintésünk adja nekünk a felhatalmazást az úrvacsorához. „Mert én az Úrtól vettem, amit nektek 

elétek is adtam" (23. v.) Pál nem az Úr Jézus tanítványaitól vette a kenyér megtörésre vonatkozó utasításokat, 

hanem közvetlenül a mennybe ment Úrtól. Akiket kiválasztott a világ alapjainak felvettetése előtt, azoktól, 

akik a Test tagjai elvárja, hogy ezt cselekedjék az Ő emlékezetére. Ezért felfelé tekintünk, ahonnan Őt várjuk 

vissza és hálaadással, imádattal hirdetjük az Ő halálát, amíg vissza nem jön. (23. v.)  

2. A visszatekintésünk. „Az Úrnak halálát hirdetitek" (26. v.). Szívünk és elménk telve van az Ő halálával. 

Hálával és megbecsüléssel tekintünk vissza a keresztre és újra meg újra, igyekszünk megragadni az ott 

kinyilatkoztatott kegyelmet és szeretetet. 

3. Előretekintésünk. „Amíg eljön" (26. v.). Az Úr eljövetelének tudatában részesedünk a vacsorában, aki 

talán már a következő együttlétünk előtt eljön. Olyanok vagyunk, mint azok a szolgák, akik az ő urukat várják. 

Tudjuk, hogy eljön az az idő, amikor nem lesz többé szükségünk ezekre a szimbólumokra. Helyüket elfoglalja 

majd a valóság, maga Krisztus. 

4. Befelé tekintésünk. „Próbálja meg azért az ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és úgy igyék abból 

a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmagának" (28-29. v.) Ez az 

önvizsgálatunk nem azt jelenti, hogy maradjunk távol az Úr asztalától. Sokkal inkább azt, hogy ítéljük meg 

magunkat az Ő színe előtt, mielőtt odajárulunk.   (Forrás: Újszövetségi Fogalmak Szótára c. könyv) 

(Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron - lelkész) 

 

   
2019.augusztus 25-én istentisztelet             (Fotó: AÁ.) 

 

 

2019. szeptember 

4.  szerda 14.30 Bibliaóra 

4.  szerda 18.00 Női bibliakör (30-40-50es korosztály számára) 

8. 
 

vasárnap  9.40 
Énektanulás az Őrálló Zenekar tagjaival, párhuzamosan pedig 

imaközösség a presbiteri szobában.  

8.  vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermekistentisztelet 

8.  vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Okt. 13 

 

vasárnap 10.00 

Felújításért hálaadó istentisztelet Az Igét hirdeti: Dr. Fekete Károly - 

püspök úr. A hálaadó istentisztelet utáni svédasztalos vendéglátásra (a 

templom alsó szintjén) természetbeni (hideg-, melegétel, édes-, 

sóssütemény, üdítők) és pénzbeli adományokat (a kis perselybe a belső kis 

asztalon) gyűjtünk. 

- Augusztus 30-Án, pénteken 15.15-től került sor Pótor Dávid és Markó Mariannak házasságmegáldó 

istentiszteletére templomunkban. 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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