
 
 

LMK 2019. 11. 06. Budahegyvidék 
 

1. Úrvacsorás igeliturgia – Keczkó Pál 

2. Előadás: Dr. Hafenscher Károly: Az úrvacsora elméleti és gyakorlati teológiája 
Ki, kinek a vendége? AVAGY „Jövel Jézus, légy vendégünk?!” 
KÉP:  
ÚRVACSORA: Nagy titok – Sose fogjuk megérteni – de élvezni igen?  
Jézus állt elő ezzel a váratlan ötlettel – az előzmény a páskavacsora (Szabadulásunk ünnepe, továbblépés) 
és KÉTEZER ÉVE MŰKÖDIK 
Vegyétek, egyétek ez az én testem, igyátok, ez az én vérem! (Világos szavak – mondja Luther) 
 
Az igehirdetésre mindig készülünk – és az istentisztelet másik súlypontjára?! 
Csak agendázunk, vagy készülünk rá?  
KÉSZÜLÉS a nagy találkozásra. Ünneplőbe öltöztetni a szívet!  
2020 az ÚRVACSORA ÉVE. 
- A megújító Isten tápláléka: „ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, nekünk pedig…” 
Verbum et sacramentum 
Miért volt és van egyensúlyborulás?  
Egy és ugyanaz az ige – mondja Luther 
 
Újra kellene gondolni úrvacsorai gyakorlatunkat 
Mennyire teher és mennyire öröm forrása? 
Milyen gyakran élünk vele?  
Egyéni spiritualitásunkban kap-e helyet az úrvacsorára vágyódás? 
 
Az IGE TESTTÉ LETT – minden az inkarnáció felől érthető 
Látható, hallható, tapintható, szagolható… 
 
Lakoma, vagy napi táplálék 
Az asztalközösség szoros kapcsolatot jelent 
Jézus leült a problémás emberekkel is egy asztalhoz 
Példázatai a nagy vacsoráról 
Ma is asztalához hív 
 
Isten országa elközeledtét hirdetjük 
Mint a királyi menyegző…  
de a két asztal összeér!! 
 
Úrvacsoravétel 
Az első randevú – gyermekkorban?  
Jézus a gyermekeket állítja a tanítványok elé – kisgyermeket. 
Gyermek, aki tudatosan nem tudja felfogni, de egy felnőtt kíséretében meg tudja tenni. 
 
A rendszeres találkozás gyülekezetnevelés 
de ki méltó rá?  „Uram nem vagyok méltó…” 
 
Az egyház istentisztelete (Szubjektív megközelítésű) 
Istentisztelet: szól és táplál 
Fizikai evés – minden földi étkezésben a múlandó testünket tápláljuk…  
Lelki étkezés – nekünk pedig lelki ételt és italt adtál… 



 
 

 
Nem férünk meg egy asztalnál? 
NEM – ökumenikus patthelyzet 
Három eltérő megközelítés: emlékvacsora, ahol a lélek által jelen van, Kr.jelen van, mert átváltoztattuk, Kr. 
jelen van, nem értjük de tapasztaljuk.  
Mindhárom megközelítés a Krisztussal való találkozásról beszél.  
 
Két új élmény: „Ízleljétek és lássátok, hogy jó az ÚR!” és „Élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem.” 
Jöjjetek, íme minden kész!  
Hozzászólások 

• a konfirmáció újragondolása 

• Luther Nagy Káté 

• a szülők nincsenek felkészülve 

• a szülők tanítása 

• Német gyakrolat: felkszítés szülőknek. a szülőkkel menőknek is kell határvonal, felnőttéavatási 
szertartás 

• ellentmondás a népegyházi keretek felbomlása és a minden vasárnapi úrvacsora között. 
Titokzatosság, bensőségesség hiánya 

• Az eucharistia fontossága 

• a kat. egyházat az úrv. tartotta meg. Az úrv. jelentősége a kat egyházban és az ev. egyházban. 
Tanítani kell a gyülekezetet. 

• elengedhetetlen, hogy a presbitereket, gyülekezeti tagokat megkérdezzük a gyermekúrv. kérdéséről,  

• Bázeli tapasztalat. Migráns gyülekezet úrvacsorázása.  
  

 

3. Esperesi tájékoztató - Keczkó Pál  
a. Horváth-Hegyi Nátán születése 
b. Sz. Turi Krisztina a Siló intézményi lelkésze 
c. Egyházmegyei ifjúsági alkalom, nov.8. Óbuda 
d. Kötetlen lelkészi együttlét – nov.17. 
e. Egyházmegyei hittanverseny és konfirációs hétvége ütközik. Új időpont (konf. hétvégére: márc. 6-8, vagy 

márc 27-29. e-mailes szavazás) 
 

A hirdetések az egyházmegyei honlap ’Lelkészi munkaközösség’ fülére, majd az aktuális hónap nevére (pl.: október) 
kattintva olvashatók. Vagy ITT. 
 

4. Homiletika – Dr.Blázy Árpád:  
Ítélet vasárnapja. Lk 11,29-36 
 

Az előkészítő anyaga itt olvasható 
 
  
Köszönjük a budahegyvidéki gyülekezet vendégszeretetét! 

 
 
 

https://buda.lutheran.hu/index.php/lelkeszi-munkakozosseg/29-oktober
https://drive.google.com/file/d/0B6dgVje8iW8bLWhiUkJ2TXM5aGFTTTRteks5YTd5UVEyaUtr/view?usp=sharing

