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Úrvacsorás áhítat – Keczkó Szilvia és Horváth-Hegyi Olivér 
A homiletika előtt Bence Imre tanítja meg az év igéje alapján írt énekét. 

Homiletika – Horváth-Hegyi Olivér Ézs 48,6b-11 
A hozzászólásokból: 

• Hogyan kapcsolódik Vízkereszthez? 

• A sötétségben élő világban nagyon fontos, hogy megjelenjen Isten dicsősége.  

• Ézsaiás egy olyan Istenről beszél, aki „önmagáért” teszi helyre a dolgokat, nem pedig a megtérés, a mózesi 

törvény betartása… stb. alapján.  

• A Krisztusban élő embernek van útja tovább, de akkor tovább is kell menni! 

• Otthonteremtés – új otthon lehetősége kínálkozik a nép számára. Ha az ember teremti az otthont, akkor csak 

romos házakban tudják fogadni egymást. De ha Isten építi az otthont, akkor annak dicsősége már itt a földön 

meglátszik.  

Esperesi hirdetések 
- elszámolási kötelezettségek: hitoktatói pályázatok elszámolása 

- egyházmegyei ifjúsági találkozó volt Budafokon, márciusban folytatása várható Budahegyvidéken. 

- Szolidaritási alap éves bevallását 20-ig kell az esperesi hivatalba leadni 

- Esperes úr kéri, hogy ha van gyülekezeti hírlevélnek digitális példánya, azt részére küldjük el. 

- Júniusi családos LMK jún 17-19. 

Püspöki tájékoztató 
- Lelkészek és felügyelők találkozója – március 23.  Alberti 

- Egyházkerületi Missziói nap – május 11. Cegléd 

- Lelkészkonferencia – augusztus 28-30 Balatonszárszó 

Előadás: Úrvacsorai közösség életkori és felekezeti határok nélkül? – dr. Fabiny Tamás 
• Úrvacsora – általános hatástörténeti megnyilvánulása 

o Katolikus megközelítés - Babits Mihály: Eucharistia 

o Református ábrázolás: Csók István: Úrvacsora című festménye (1890) 

o Evangélikus megközelítés:  

▪ L. Cranach: a reformátorok úrvacsorát osztanak fametszet XVI.sz. 

▪ Bergman: Úrvacsora film részlete 

• Az első úrvacsoravétel, az első úrvacsoraosztás emlékeit idézi fel előadó. 

• Johan Bojer: Az utolsó viking regény részlet 

Vajon meg tudnák-e ma egy családban tenni a regényrészletben említett, teológiailag vitatható, de 

lelkipásztorilag vitathatatlan helyzetet, melyben a beteg, haldoklónak úrvacsorát adnak halásztársai. 

• Több példa arra, hogy szükséghelyzetben „illegális” megoldásokkal vették az úrvacsorát.  

• Az úrvacsora teológiai súlypontjai: 

1. Az úrvacsora közösség Krisztussal és az ő egyházával (koinonia) 

Hálával ünnepeljük, és hisszük Jézus Krisztus valóságos jelenlétét. A szent jegyek vételekor Isten 

megerősít bennünket ebben a közösségben… Az Atya szeretett gyermekei, az ő asztalának vendégei 

vagyunk. Általa kerülünk közösségbe a meghalt és feltámadott Krisztussal. De egymással is kapcsolatba 

kerülünk. Adott esetben az esendő, szenvedő egyházzal is.  



 
 

 

2. Az úrvacsora az egység ünnepe (communio sanctorum) 

Az úrvacsora közösségében együtt van a gazdag és a szegény, a zsidó és a pogány, a férfi és a nő. A 

határvonalakat átlépi az úrvacsora. A társadalomban felmutatjuk az Isten országának a természetét. Az 

úrvacsora ilyen szempontból felforgató tevékenység, forradalmi tett.  

Limai dokumentum: „Az eucharisztikus ünneplés megbékélést és osztozást követel mindazok között, akik 

egymást testvéreknek tekintik Isten egy családjában és állandó kihívást jelent a helyes… 

3. megkereszteltek ünnepe 

A Krisztus által alapított két szentség összekapcsolódik. A korai egyház a katechumenátus alapján 

részesített az úrvacsorához. Volt felkészítés. A keresztség által a hívők részesültek a keresztyén 

közösségben. A megkeresztelt gyerekek ugyanúgy a közösség részesei.  

4. Az úrvacsora a misszió  

Az úrvacsorával élők megújulnak, felmutatják a Kr. követő élet alternatíváját. Isten új társadalmába hívja 

az embereket. A missio Dei munkájába kapcsolódunk vele. Az eucharisztia megerősíti Isten népét abban, 

hogy tanúskodjon Istenről a világban. Törekedni kell az egyház látható egységének – asztalközösségének 

– megvalósulására. 

5. Korosztályi határok. 

Hagyományosan a konfirmációhoz kötik az első úrvacsorát a protestáns egyházak. Egy nem szentségi 

aktust teszünk meg a szentségi aktus feltételének. Ez logikus?  

A konfirmáció nem a keresztség befejezése, hanem a gyülekezet meggyőződése arról, hogy az ifjú vallja-

e az egyház tanítását.  

Kizárhatók-e a gyerekek pusztán az életkoruk miatt az úrvacsorai közösségből? 

6. Felekezeti határok kérdése 

1973. Leuenbergi Konkordia. 18-20. Az intercommunio a ref. ev. relációban megvalósul. 

Az úrvacsorai közösségek az egyház hitelességét segíthetik.  

Emmausi tanítványok – nagyon csalódott, reménytelen emberek bandukoltak. Sokáig nem is tudták, 

hogy Krisztussal már közösségben vannak. Ez a közösség eredményezte az asztalközösséget. El kell 

indulni, beszélgetni kell egymással, és a végén ő az aki megtöri a kenyeret.  

Az előadást követően hozzászólások hangzottak el.  

Az ülés D. Szebik Imre imádságával zárul.  

 

Ebéd: Szendvicsek 

Köszönjük a Püspöki Hivatal vendégszeretetét! 

 


