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16. Az úrvacsora

Az
Ãºrvacsora JÃ©zus testÃ©nek Ã©s vÃ©rÃ©nek jelkÃ©peiben valÃ³ rÃ©szesedÃ©s, mely kifejezi
Urunkba Ã©s MegvÃ¡ltÃ³nkba vetett hitÃ¼nket. Az Ãºrvacsora tapasztalatÃ¡ban Krisztus
jelen van, hogy talÃ¡lkozzon nÃ©pÃ©vel Ã©s erõsÃ-tse õket. Amikor rÃ©szt veszÃ¼nk
benne, Ã¶rÃ¶mmel hirdetjÃ¼k az Ãšr halÃ¡lÃ¡t, amÃ-g visszajÃ¶n. Az ÃºrvacsorÃ¡ra valÃ³
felkÃ©szÃ¼lÃ©s magÃ¡ba foglalja az Ã¶nvizsgÃ¡latot, bûnbÃ¡natot Ã©s megbÃ¡nÃ¡st. A Mester
elrendelte a lÃ¡bmosÃ¡s szolgÃ¡latÃ¡t, hogy rÃ¡mutasson a megÃºjult megtisztulÃ¡sra:
fejezzÃ¼k ki kÃ©szsÃ©gÃ¼nket egymÃ¡s szolgÃ¡latÃ¡ra keresztÃ©nyi alÃ¡zatossÃ¡ggal Ã©s
szeretetben egyesÃ-tsÃ¼k szÃ-vÃ¼nket! Minden hÃ-võ keresztÃ©ny rÃ©szesÃ¼lhet
ÃºrvacsorÃ¡ban. (1Kor 10:16-17; 11:23-30; Mt 26:17-30; Jel 3:20; Jn
6:48-63; Jn 13:1-17)

Poros lÃ¡bbal Ã©rkeztek a
felhÃ¡zba a hÃºsvÃ©ti bÃ¡rÃ¡ny elfogyasztÃ¡sÃ¡ra. Valaki hozott egy kancsÃ³ vizet,
mosdÃ³tÃ¡lat Ã©s tÃ¶rÃ¼lkÃ¶zõt a szokÃ¡sos lÃ¡bmosÃ¡shoz, de senki sem akarta elvÃ©gezni
e szolgai munkÃ¡t.

JÃ©zus tudta, hogy
kÃ¶zeledik a halÃ¡la, Ã©s szomorÃºan szÃ³lt: â€žKÃ-vÃ¡nva kÃ-vÃ¡ntam a hÃºsvÃ©ti bÃ¡rÃ¡nyt
megenni veletek, mielõtt Ã©n szenvednÃ©k; mert mondom nÃ©ktek, hogy tÃ¶bbÃ© nem
eszem abbÃ³l, mÃ-gnem beteljesedik az Isten orszÃ¡gÃ¡ban" (Lk 22:15-16).

A tanÃ-tvÃ¡nyok egymÃ¡sra valÃ³
fÃ©ltÃ©kenysÃ©ge fÃ¡jdalommal tÃ¶ltÃ¶tte el JÃ©zus szÃ-vÃ©t. Tudta, hogy mÃ©g mindig azon
vitatkoznak, ki lesz a nagyobb Isten orszÃ¡gÃ¡ban (Lk 22:24; Mt 18:1; 20:21). A
tisztsÃ©gÃ©rt valÃ³ mesterkedÃ©sÃ¼k, a bÃ¼szkesÃ©gÃ¼k Ã©s Ã¶nteltsÃ©gÃ¼k gÃ¡tolta a
tanÃ-tvÃ¡nyokat abban, hogy megalÃ¡zkodjanak, Ã©s a szolga szerepÃ©t vÃ¡llalva,
megmossÃ¡k egymÃ¡s lÃ¡bÃ¡t. MegtanuljÃ¡k-e valamikor, hogy Isten orszÃ¡gÃ¡ban az igazi
nagysÃ¡g az alÃ¡zatossÃ¡gban Ã©s a szeretõ szolgÃ¡latban fejezõdik ki?

â€žVacsora kÃ¶zben" (Jn
13:2,4)[1] JÃ©zus csendesen felÃ¡llt, vette a
szolga tÃ¶rÃ¼lkÃ¶zõjÃ©t, vizet Ã¶ntÃ¶tt a mosdÃ³tÃ¡lba, letÃ©rdelt, Ã©s] kezdte mosni a
tanÃ-tvÃ¡nyok lÃ¡bÃ¡t. A Mester, mint szolga! A tanÃ-tvÃ¡nyok megÃ©rtettÃ©k a ki nem
mondott dorgÃ¡lÃ¡st, Ã©s elszÃ©gyelltÃ©k magukat. Amikor JÃ©zus befejezte a
lÃ¡bmosÃ¡st, visszatÃ©rt a helyÃ©re, Ã©s Ã-gy szÃ³lt:â€žAzÃ©rt, ha Ã©n, az Ãšr Ã©s a Mester
megmostam a ti lÃ¡baitokat, nÃ©ktek is meg kell mosnotok egymÃ¡s lÃ¡bait. Mert
pÃ©ldÃ¡t adtam nÃ©ktek, hogy amikÃ©ppen Ã©n cselekedtem veletek, ti is akkÃ©ppen
cselekedjetek. Bizony, bizony, mondom nÃ©ktek, a szolga nem nagyobb az õ UrÃ¡nÃ¡l;
sem a kÃ¶vet nem nagyobb annÃ¡l, aki azt kÃ¼ldte. Ha tudjÃ¡tok ezeket, boldogok
lesztek, ha cselekszitek ezeket" (Jn 13:14-17).

JÃ©zus ezutÃ¡n a pÃ¡skabÃ¡rÃ¡ny
Ã¼nnepe helyett bevezette az Õ nagy Ã¡ldozatÃ¡ra emlÃ©keztetõ szertartÃ¡st, az ÃºrvacsorÃ¡t.
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Vette a kovÃ¡sztalan kenyeret, â€žÃ©s hÃ¡lÃ¡kat advÃ¡n, megtÃ¶rÃ©, Ã©s adÃ¡ a
tanÃ-tvÃ¡nyoknak" ezekkel a szavakkal: â€žVegyÃ©tek, egyÃ©tek! Ez az Ã©n testem, amely
tiÃ©rettetek megtÃ¶retik; ezt cselekedjÃ©tek az Ã©n emlÃ©kezetemre." Majd vette a
hÃ¡laadÃ¡s poharÃ¡t, Ã©s â€žhÃ¡lÃ¡kat advÃ¡n, adÃ¡ azoknak, ezt mondvÃ¡n: Igyatok ebbõl
mindnyÃ¡jan; mert ez az Ã©n vÃ©rem, az] ÃºjszÃ¶vetsÃ©gnek vÃ©re, amely sokakÃ©rt
kiontatik bûnÃ¶knek bocsÃ¡natÃ¡ra." â€žEzt cselekedjÃ©tek, valamennyiszer isszÃ¡tok az
Ã©n emlÃ©kezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, Ã©s isszÃ¡tok e pohÃ¡rt,
az Ãšrnak halÃ¡lÃ¡t hirdessÃ©tek, amÃ-g eljÃ¶vend" (lÃ¡sd Mt 26:26-28; 1Kor 11:24-26;
10:16).

A lÃ¡bmosÃ¡s Ã©s az Ãºrvacsora
alkotja ezt a szertartÃ¡st. Krisztus rendelte el e szertartÃ¡s mindkÃ©t rÃ©szÃ©t,
elõsegÃ-tve azt, hogy szoros lelki kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe jussunk vele.

Â
A lÃ¡bmosÃ¡s szertartÃ¡sa

A megkÃ-vÃ¡nt szokÃ¡s az
volt, hogy a pÃ¡skabÃ¡rÃ¡ny Ã¼nnepÃ©nek megtartÃ¡sÃ¡hoz a kovÃ¡sztalan kenyÃ©r hetÃ©nek
elsõ napja elõtt a zsidÃ³ csalÃ¡dok eltÃ¡volÃ-tottak minden kovÃ¡szt - bûnt - az
otthonukbÃ³l (2MÃ³z 12:15, 19-20). Ennek megfelelõen a hÃ-võknek meg kell
vallaniuk Ã©s bÃ¡nniuk minden bûnt, beleÃ©rtve a bÃ¼szkesÃ©get, versengÃ©st,
fÃ©ltÃ©kenysÃ©get, neheztelÃ©st, Ã¶nzÃ©st; Ã-gy vÃ¡lhat a lelkÃ¼letÃ¼k alkalmassÃ¡ arra,
hogy ilyen mÃ©ly kÃ¶zÃ¶ssÃ©gre jussanak Krisztussal.

EzÃ©rt hozta lÃ©tre Krisztus
a lÃ¡bmosÃ¡s szertartÃ¡sÃ¡t. Nemcsak pÃ©ldÃ¡t mutatott, de ki is jelentette, hogy õk
is ugyanezt cselekedjÃ©k, Ã©s Ã¡ldÃ¡sÃ¡t Ã-gÃ©rte nekik. â€žHa tudjÃ¡tok ezeket, boldogok
lesztek, ha cselekszitek ezeket." (Jn 13:17) Ez a szertartÃ¡s, amely megelõzi az
ÃºrvacsorÃ¡t, betÃ¶lti azt a cÃ©lt, hogy â€žprÃ³bÃ¡lja meg azÃ©rt az ember magÃ¡t", Ã©s
hogy senki ne vegyen â€žmÃ©ltatlanul" rÃ©szt ebben a vacsorÃ¡ban (1Kor 11:27-29).

A szertartÃ¡s
jelentõsÃ©ge Ez
a szertartÃ¡s feltÃ¡r valamit Krisztus kÃ¼ldetÃ©sÃ©bõl Ã©s a rÃ©sztvevõk lelkÃ¼letÃ©bõl
is.

1. A Krisztus megalÃ¡zkodÃ¡sÃ¡rÃ³l valÃ³
megemlÃ©kezÃ©s.
A lÃ¡bmosÃ¡s szertartÃ¡sa emlÃ©keztet a Krisztus testtÃ© lÃ©tele Ã©s szolgÃ¡lÃ³ Ã©lete
Ã¡ltali megalÃ¡zkodÃ¡sÃ¡ra.[2] BÃ¡r
az AtyÃ¡nÃ¡l mennyei dicsõsÃ©gben volt rÃ©sze, â€žÃ¶nmagÃ¡t megÃ¼resÃ-tÃ©, szolgai formÃ¡t
vÃ©vÃ©n fÃ¶l, emberekhez hasonlÃ³vÃ¡ lÃ©vÃ©n" (Fil 2:7).
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Isten Fia szÃ¡mÃ¡ra megalÃ¡zÃ³
volt, hogy bÃ¡r Ã¶nzetlen szeretetet adott, mÃ©gis csupÃ¡n visszautasÃ-tÃ¡st kapott
azok tÃ¶bbsÃ©gÃ©tõl, akiknek megmentÃ©se Ã©rdekÃ©ben jÃ¶tt. SÃ¡tÃ¡n elhatÃ¡rozta, hogy
ahol csak teheti, minden alkalommal megszÃ©gyenÃ-ti Krisztust a fÃ¶ldi Ã©lete
sorÃ¡n. Mily megalÃ¡zÃ³ volt az Ã¡rtatlan szÃ¡mÃ¡ra, hogy bûnÃ¶zõkÃ©nt keresztre
feszÃ-tettÃ©k!

Krisztus Ã©lete az Ã¶nzetlen
szolgÃ¡lat Ã©lete volt. Nem azÃ©rt jÃ¶tt, â€žhogy nÃ©ki szolgÃ¡ljanak, hanem hogy õ szolgÃ¡ljon"
(Mt 20:28). A lÃ¡bmosÃ¡s cselekmÃ©nyÃ©vel megmutatta, hogy az emberek megmentÃ©se
Ã©rdekÃ©ben minden szolgÃ¡latot elvÃ©gez, bÃ¡rmilyen alantas legyen is az. SzolgÃ¡lÃ³
Ã©s alÃ¡zatos Ã©letÃ©vel hatott kÃ¶vetõi lelkÃ©re.

Ennek az elõkÃ©szÃ-tõ
szertartÃ¡snak az elrendelÃ©sÃ©vel Krisztus a mÃ¡sok szolgÃ¡latÃ¡ra indÃ-tÃ³
gyengÃ©dsÃ©get Ã©s szeretetet akarta felÃ©breszteni a hÃ-võkben. E szertartÃ¡s
jelentõsÃ©gÃ©n elgondolkodÃ³kat arra kÃ©szteti, hogy mÃ¡sokkal alÃ¡zatosan Ã©s
egyÃ¼ttÃ©rzÃ©ssel bÃ¡njanak. Ha a lÃ¡bmosÃ¡sban Krisztus pÃ©ldÃ¡jÃ¡t kÃ¶vetjÃ¼k, az Õ
szellemÃ©ben jÃ¡runk el. â€žSzeretettel szolgÃ¡ljatok egymÃ¡snak!" (Gal 5:13)

JÃ³llehet ez a szolgÃ¡lat
alÃ¡zatot igÃ©nyel,] de egyÃ¡ltalÃ¡n nem lealacsonyÃ-tÃ³. Ki ne Ã©reznÃ© kivÃ¡ltsÃ¡gnak,
ha meghajolhatna Krisztus elõtt, Ã©s megmoshatnÃ¡ azokat a lÃ¡bakat, amelyeket
keresztre szegeztek! JÃ©zus ezt mondta: â€žAmennyiben megcselekedtÃ©tek eggyel emez
Ã©n legkisebb atyÃ¡mfiai kÃ¶zÃ¼l, Ã©nvelem cselekedtÃ©tek meg" (Mt 25:40).

2. A magasabb rendû megtisztulÃ¡s
jelkÃ©pe. A
lÃ¡bmosÃ¡s tÃ¶bb volt a lÃ¡b megtisztÃ-tÃ¡sÃ¡nÃ¡l. Magasabb rendû megtisztulÃ¡st - a
szÃ-v megtisztÃ-tÃ¡sÃ¡t jelkÃ©pezte. Amikor PÃ©ter azt kÃ©rte JÃ©zustÃ³l, hogy egÃ©szen
mossa meg, JÃ©zus ezt mondta: â€žAki megfÃ¼rÃ¶dÃ¶tt, nincs mÃ¡sra szÃ¼ksÃ©ge, mint a
lÃ¡bait megmosni, kÃ¼lÃ¶nben egÃ©szen tiszta" (Jn 13:10).

Aki megfÃ¼rdÃ¶tt, az tiszta.
De a nyitott saruba bÃºjtatott lÃ¡b csakhamar poros lesz,Ã©s Ãºjra meg kell mosni.
Ã•gy volt ez a tanÃ-tvÃ¡nyoknÃ¡l is. A keresztsÃ©g lemosta bûnÃ¼ket, de SÃ¡tÃ¡n
megkÃ-sÃ©rtette õket, Ã©s szÃ-vÃ¼kben bÃ¼szkesÃ©get, fÃ©ltÃ©kenysÃ©get Ã©s gonoszsÃ¡got
tÃ¡plÃ¡ltak. Nem voltak felkÃ©szÃ¼lve arra, hogy Urukkal bensõsÃ©ges kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe
lÃ©pjenek; sem arra, hogy elfogadjÃ¡k az ÃºjszÃ¶vetsÃ©get, amelyet JÃ©zus meg akart
kÃ¶tni velÃ¼k. Krisztus a lÃ¡bmosÃ¡ssal akarta felkÃ©szÃ-teni õket az ÃºrvacsorÃ¡ban
valÃ³ rÃ©szvÃ©telre. Az Ã¡rulÃ³ JÃºdÃ¡s kivÃ©telÃ©vel Krisztus megtisztÃ-totta szÃ-vÃ¼ket
az Ã¶nzÃ©stõl Ã©s bÃ¼szkesÃ©gtõl, Ã©s õk szeretetben egyesÃ¼ltek egymÃ¡ssal. JÃ©zus
Ã¶nzetlen tette megalÃ¡zta õket, Ã©s õk tanÃ-thatÃ³vÃ¡ vÃ¡ltak.

A tanÃ-tvÃ¡nyokhoz
hasonlÃ³an, amikor befogadtuk Krisztust, Ã©s megkeresztelkedtÃ¼nk, az Õ vÃ©re Ã¡ltal
megtisztultunk, de keresztÃ©ny Ã©letÃ¼nk sorÃ¡n mulasztÃ¡sokat kÃ¶vetÃ¼nk el. LÃ¡bunk
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poros lesz. Krisztushoz kell fordulnunk ÃºjbÃ³l, hogy megtisztÃ-tÃ³ kegyelme mossa
le a szennyet. De nem kell Ãºjra megkeresztelkednÃ¼nk, mert â€žaki megfÃ¼rÃ¶dÃ¶tt,
nincs mÃ¡sra szÃ¼ksÃ©ge, csak a lÃ¡bait megmosni" (Jn 13:10).[3] A lÃ¡bmosÃ¡s szertartÃ¡sa emlÃ©keztet arra, hogy
rendszeresen meg kell
tisztulnunk, Ã©s hogy teljesen Krisztus vÃ©rÃ©tõl fÃ¼ggÃ¼nk. Maga a lÃ¡bmosÃ¡s nem
tisztÃ-that meg a bûntõl. Csak Krisztus tisztÃ-that meg bennÃ¼nket.

3. KÃ¶zÃ¶ssÃ©g a
megbocsÃ¡tÃ¡sban.
Az ÃºrvacsorÃ¡n rÃ©szt vevõk kÃ¶zÃ¶tt a megbocsÃ¡tÃ¡sra valÃ³ kÃ©szsÃ©g jelzi, hogy
eredmÃ©nyes volt az e szolgÃ¡lat Ã¡ltal jelkÃ©pezett megtisztÃ-tÃ¡s. Isten csak akkor
bocsÃ¡t meg nekÃ¼nk, ha mi is megbocsÃ¡tunk mÃ¡soknak. â€žHa megbocsÃ¡tjÃ¡tok az
embereknek az õ vÃ©tkeiket, megbocsÃ¡t nÃ©ktek is a ti mennyei AtyÃ¡tok. Ha pedig
meg nem bocsÃ¡tjÃ¡tok az embereknek az õ vÃ©tkeiket, a ti mennyei AtyÃ¡tok sem
bocsÃ¡tja meg a ti vÃ©tkeiteket." (Mt 6:14-15)

JÃ©zus azt mondta: â€žNÃ©ktek
is meg kell mosnotok egymÃ¡s lÃ¡bait" (Jn 13:14). EgyrÃ©szt kÃ©szsÃ©ggel kell
megmosnunk mÃ¡sok lÃ¡bÃ¡t, mÃ¡srÃ©szt kÃ©szsÃ©ggel kell engednÃ¼nk, hogy mÃ¡s megmossa a
mi lÃ¡bunkat. Az utÃ³bbival elismerjÃ¼k, hogy szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk van lelki segÃ-tsÃ©gre.

E szolgÃ¡lat befejeztÃ©vel
hitÃ¼nk arrÃ³l biztosÃ-t minket, hogy tisztÃ¡k vagyunk, mert bûnÃ¼nkbõl
megmosÃ³dtunk. Ki Ã¡ltal? Krisztus Ã¡ltal. De hittestvÃ©reink azok, akik Krisztus
szolgÃ¡latÃ¡nak jelkÃ©peivel szolgÃ¡lnak nekÃ¼nk. E szolgÃ¡lat tesz bennÃ¼nket
megbocsÃ¡tÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©ggÃ©.[4]

4. KÃ¶zÃ¶ssÃ©g
Krisztussal Ã©s hittestvÃ©reinkkel. A lÃ¡bmosÃ¡s szertartÃ¡sa szemlÃ©lteti, hogy Krisztus
â€žmindvÃ©gig" szereti kÃ¶vetõit (Jn 13:1). Amikor PÃ©ter tiltakozott lÃ¡bÃ¡nak
megmosÃ¡sa ellen, Krisztus Ã-gy szÃ³lt: â€žHa meg nem moslak tÃ©ged, semmi kÃ¶zÃ¶d
sincs Ã©nhozzÃ¡m" (8. vers). Ha nincs megtisztÃ-tÃ¡s, JÃ©zussal valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©g sincs.
Azok, akik kÃ¶zÃ¶ssÃ©gben akarnak maradni Krisztussal, rÃ©szt vesznek e
szertartÃ¡sban.

Ugyanezen az estÃ©n JÃ©zus
ezt mondta:â€žÃšj parancsolatot adok nÃ©ktek, hogy egymÃ¡st szeressÃ©tek" (34. vers).
VilÃ¡gos e szertartÃ¡s Ã¼zenete. â€žSzeretettel szolgÃ¡ljatok egymÃ¡snak!" (Gal 5:13)
E szeretettel a szÃ-vÃ¼nkben Ã¡tengedjÃ¼k a magasabb helyet felebarÃ¡tainknak,
tÃ¶bbre Ã©rtÃ©kelve mÃ¡sokat, mint Ã¶nmagunkat (Fil 2:3). Ez arra kÃ¶telez, hogy
szeressÃ¼k azokat is, akik mÃ¡sok, mint mi. Nem lehet bennÃ¼nk sem felsõbbrendûsÃ©g,
sem rÃ©szrehajlÃ¡s Ã©rzÃ©se. Ã‰letmÃ³dunk tÃ¼krÃ¶zi hittestvÃ©reink irÃ¡nti
szeretetÃ¼nket. Amikor elõttÃ¼k meghajolva megmossuk lÃ¡bukat, elõre Ã¶rÃ¼lÃ¼nk
annak, hogy majd velÃ¼k lehetÃ¼nk az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡gon Ã¡t. Aki ezzel a
szertartÃ¡ssal kÃ¶veti Krisztus pÃ©ldÃ¡jÃ¡t, az megtapasztalja, mit jelent Ãºgy
szeretni, ahogy Krisztus szeretett. Az ilyen szeretet eredmÃ©nyes bizonysÃ¡gtevÃ©s
lehet.
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Egy buddhista szerzetes
egyszer arra kÃ©rt egy misszionÃ¡riust, javasoljon olyan jelenetet, amely
bemutatja a keresztÃ©nysÃ©get. Ugyanis nÃ©hÃ¡ny mûvÃ©sz azt a feladatot kapta, hogy
a kolostor egyik termÃ©t a vilÃ¡g fõbb vallÃ¡sait Ã¡brÃ¡zolÃ³ freskÃ³kkal Ã©s
dombormûvekkel dÃ-szÃ-tse. RÃ¶vid gondolkodÃ¡s utÃ¡n a misszionÃ¡rius olvasni kezdte
JÃ¡nos evangÃ©liumÃ¡nak 13. fejezetÃ©t. â€ž[A szerzetes] semmit sem szÃ³lt, mikÃ¶zben
olvastam - idÃ©zte fel a hittÃ©rÃ-tõ -, de valami kÃ¼lÃ¶nÃ¶s,Ã¡hÃ-tatos csendet Ã©s erõt
Ã©reztem, ahogy az Ige bemutatta a tanÃ-tvÃ¡nyok lÃ¡bÃ¡t mosÃ³ JÃ©zust." NyilvÃ¡nosan
tenni bÃ¡rmit, ami a lÃ¡bbal kapcsolatos, a buddhistÃ¡k szerint sÃ©rti az
illemszabÃ¡lyokat.

â€žAmikor befejeztem az
olvasÃ¡st, pillanatnyi csend tÃ¡madt. A szerzetes hitetlenkedve nÃ©zett rÃ¡m, Ã©s
Ã-gy szÃ³lt: â€˜Azt akarja mondani, hogy az Ã¶n vallÃ¡sÃ¡nak alapÃ-tÃ³ja megmosta
tanÃ-tvÃ¡nyai lÃ¡bait?'

â€˜Igen' - vÃ¡laszoltam. Az
Ã¡ltalÃ¡ban higgadt, borotvÃ¡lt szemÃ¶ldÃ¶kû Ã©s fejû ember hold formÃ¡jÃº arca
Ã¶sszerÃ¡ncolÃ³dott a dÃ¶bbenettõl Ã©s csodÃ¡lkozÃ¡stÃ³l. MegrÃ©mÃ¼lt õ is, Ã©n is.
TÃ¶bbszÃ¶r nagyokat nyeltem. Mindkettõnket magÃ¡val ragadott a drÃ¡mai jelenet.
Ahogy nÃ©ztem õt, hitetlenkedõ tekintete tiszteletteljes Ã¡hÃ-tattÃ¡ vÃ¡ltozott. JÃ©zus,
a keresztÃ©nysÃ©g alapÃ-tÃ³ja megÃ©rintette, megmosta a halÃ¡szok piszkos lÃ¡bait!
NÃ©hÃ¡ny pillanat mÃºlva a szerzetes ÃºrrÃ¡ lett Ã©rzÃ©sein,Ã©s felÃ¡llt. â€˜Ã‰rtem mÃ¡r a
keresztÃ©nysÃ©g lÃ©nyegÃ©t.'"[5]

Â
Az Ãºrvacsora szertartÃ¡sa

A protestÃ¡nsok ezt a szertartÃ¡st
Ã¡ltalÃ¡ban â€žÃºrvacsorÃ¡"-nak nevezik (1Kor 11:20).EgyÃ©b neve: â€žaz Ãšr asztala"
(1Kor 10:21), â€ža kenyÃ©r megszegÃ©se" (ApCsel 20:7), â€ža kenyÃ©rnek megtÃ¶rÃ©se"
(ApCsel 2:42)[6], valamint - e szolgÃ¡latnak a
hÃ¡laadÃ¡ssal Ã©s Ã¡ldÃ¡ssal kapcsolatos vonatkozÃ¡sa miatt - eucharisztia (Mt 26:
26-27; 1Kor 10:16; 11:24).

Az ÃºrvacsorÃ¡nak Ã¶rÃ¶mteli
alkalomnak kell lennie, nem pedig a szomorÃºsÃ¡g idejÃ©nek. Az ÃºrvacsorÃ¡t megelõzõ
lÃ¡bmosÃ¡s lehetõsÃ©get nyÃºjt az Ã¶nvizsgÃ¡latra, bûnvallÃ¡sra, megbÃ©kÃ©lÃ©sre Ã©s
megbocsÃ¡tÃ¡sra. A hÃ-võk ezutÃ¡n azzal a biztos tudattal lÃ©phetnek kÃ¼lÃ¶nleges
kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe Urukkal, hogy JÃ©zus vÃ©re Ã¡ltal megtisztultak. Ã–rÃ¶mmel jÃ¡rulnak
asztalÃ¡hoz; nem a kereszt Ã¡rnyÃ©kÃ¡ban, hanem megmentõ fÃ©nyÃ©ben Ã¡llnak, kÃ©szen
arra, hogy Krisztus megvÃ¡ltÃ³ gyõzelmÃ©t Ã¼nnepeljÃ©k.

Az Ãºrvacsora
jelentõsÃ©ge.
Az Ãºrvacsora felvÃ¡ltja az Ã³szÃ¶vetsÃ©gi idõk hÃºsvÃ©t Ã¼nnepÃ©t. Amikor Krisztus, az
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igazi pÃ¡skabÃ¡rÃ¡ny felÃ¡ldozta Ã©letÃ©t, a hÃºsvÃ©ti bÃ¡rÃ¡ny jelkÃ©pe valÃ³sÃ¡ggÃ¡ vÃ¡lt.
Maga Krisztus rendelte el halÃ¡la elõtt a pÃ¡skabÃ¡rÃ¡ny Ã¼nnepe helyÃ©be az ÃºrvacsorÃ¡t,
az ÃºjszÃ¶vetsÃ©g kÃ¶telÃ©kÃ©ben Ã©lõ lelki Izrael nagy Ã¼nnepÃ©t. TehÃ¡t az Ãºrvacsora
jelkÃ©peinek gyÃ¶kerei a pÃ¡skabÃ¡rÃ¡ny Ã¼nnepÃ©hez nyÃºlnak vissza.

1. A bûntõl valÃ³ szabadulÃ¡s
emlÃ©kÃ¼nnepe.
Ahogy a pÃ¡skabÃ¡rÃ¡ny Ã¼nnepe emlÃ©keztette Izraelt az egyiptomi rabszolgasÃ¡gbÃ³l
valÃ³ szabadulÃ¡sra, az Ãºrvacsora a lelki EgyiptombÃ³l, a bûn rabszolgasÃ¡gÃ¡bÃ³l
valÃ³ szabadulÃ¡sra emlÃ©keztet.

A szemÃ¶ldÃ¶kfÃ¡ra Ã©s az
ajtÃ³fÃ©lfÃ¡ra hintett vÃ©r - a pÃ¡skabÃ¡rÃ¡ny vÃ©re - megÃ³vta a hÃ¡z lakÃ³it a halÃ¡ltÃ³l,
a bÃ¡rÃ¡ny hÃºsÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tett tÃ¡plÃ¡lÃ©k pedig erõt adott nekik az EgyiptombÃ³l valÃ³
menekÃ¼lÃ©shez (2MÃ³z 12:3-8). UgyanÃ-gy, Krisztus Ã¡ldozata szabadulÃ¡st hoz a
halÃ¡lbÃ³l; a hÃ-võk szabadulÃ¡st nyernek] a Krisztus testÃ©ben Ã©s vÃ©rÃ©ben valÃ³
rÃ©szesedÃ©s Ã¡ltal (Jn 6:54). Az Ãºrvacsora azt hirdeti, hogy Krisztus
kereszthalÃ¡la szabadulÃ¡st, megbocsÃ¡tÃ¡st, Ã¶rÃ¶k Ã©letet szerzett a szÃ¡munkra.

JÃ©zus ezt mondta: â€žEzt
cselekedjÃ©tek az Ã©n emlÃ©kezetemre" (1Kor 11:24). Ez a szertartÃ¡s Krisztus
engesztelõ Ã¡ldozatÃ¡nak helyettesÃ-tõ voltÃ¡ra helyezi a hangsÃºlyt. â€žEz az Ã©n testem
- mondta JÃ©zus -, mely tiÃ©rettetek megtÃ¶retik" (1Kor 11:24; vÃ¶. Ã‰sa 53:4-12). A
kereszten az Ã•rtatlan helyettesÃ-tette a bûnÃ¶st, az Igaz a gonoszt. Ez a
nagylelkû cselekedet teljesÃ-tette a tÃ¶rvÃ©ny kÃ¶vetelmÃ©nyÃ©t: a halÃ¡lbÃ¼ntetÃ©st;
megbocsÃ¡tÃ¡st, bÃ©kessÃ©get Ã©s Ã¼dvbizonyossÃ¡got adva a bûnbÃ¡nÃ³ bûnÃ¶snek. A kereszt
elvette kÃ¡rhoztatÃ¡sunkat, nekÃ¼nk nyÃºjtva Krisztus igazsÃ¡gÃ¡nak palÃ¡stjÃ¡t Ã©s a
bûn feletti gyõzelemhez szÃ¼ksÃ©ges erõt.

a) A kenyÃ©r Ã©s a
szõlõ. JÃ©zus
sok hasonlatot hasznÃ¡lt, hogy Ã¡ltaluk kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ igazsÃ¡got tanÃ-tson Ã¶nmagÃ¡rÃ³l.
Ezt mondta:â€žÃ‰n vagyok a juhoknak ajtaja" (Jn 10:7),â€žÃ‰n vagyok az Ãºt" (Jn 14:6),
â€žÃ‰n vagyok az igazi szõlõtõ" (Jn 15:1), Ã©s â€žÃ‰n vagyok az Ã©letnek... kenyere" (Jn
6;35). Egyik kifejezÃ©st sem Ã©rthetjÃ¼k szÃ³ szerint, mert JÃ©zus nincs jelen
minden ajtÃ³ban, Ãºtban vagy borban. Ezek a kifejezÃ©sek mÃ©lyebb igazsÃ¡got
jelkÃ©peznek.

Az Ã¶tezer ember csodÃ¡latos
tÃ¡plÃ¡lÃ¡sakor JÃ©zus kinyilatkoztatta testÃ©nek Ã©s vÃ©rÃ©nek mÃ©lyebb jelentõsÃ©gÃ©t.
Mint igazi kenyÃ©r, ezt mondta: â€žNem MÃ³zes adta nÃ©ktek a mennyei kenyeret, hanem
az Ã©n AtyÃ¡m adja majd nÃ©ktek az igazi mennyei kenyeret.

Mert az az Istennek
kenyere, amely a Mennybõl szÃ¡ll alÃ¡, Ã©s Ã©letet Ã¡d a vilÃ¡gnak. MondÃ¡nak azÃ©rt
nÃ©ki: Uram, mindenkor add nÃ©kÃ¼nk ezt a kenyeret! JÃ©zus pedig monda nÃ©kik: Ã‰n
vagyok az Ã©letnek ama kenyere; aki hozzÃ¡m jõ, semmikÃ©ppen meg nem Ã©hezik, Ã©s
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aki hisz bennem, meg nem szomjÃºhozik soha" (Jn 6:32-35). JÃ©zus felkÃ-nÃ¡lta
testÃ©t Ã©s vÃ©rÃ©t, hogy kielÃ©gÃ-tse Ã©hsÃ©gÃ¼nket Ã©s szomjÃºsÃ¡gunkat, legnagyobb
szÃ¼ksÃ©gleteinket Ã©s vÃ¡gyainkat (Jn 6:50-54).

A JÃ©zus Ã¡ltal
elfogyasztott hÃºsvÃ©ti kenyÃ©r kovÃ¡sztalan volt, a szõlõ termÃ©se pedig
erjedetlen.[7] A kovÃ¡szt (Ã©lesztõt) - amely
erjedÃ©sÃ©vel megkeleszti a kenyeret - a bûn jelkÃ©pÃ©nek tartottÃ¡k (1Kor 5:7-8),
Ã©s ezÃ©rt a kovÃ¡sz alkalmatlan volt â€ža hibÃ¡tlan Ã©s szeplõtlen bÃ¡rÃ¡ny"
Ã¡brÃ¡zolÃ¡sÃ¡ra (1Pt 1:19).[8] Csak
kovÃ¡sztalan vagy â€žerjedetlen" kenyÃ©r jelkÃ©pezhette Krisztus bûntelen testÃ©t.
HasonlÃ³kÃ©ppen, csak a szõlõ romlatlan gyÃ¼mÃ¶lcse - az erjedetlen bor jelkÃ©pezheti az Ã¼dvÃ¶zÃ-tõ megtisztÃ-tÃ³ vÃ©rÃ©nek tÃ¶kÃ©letessÃ©gÃ©t.[9]

b) EvÃ©s Ã©s ivÃ¡s. â€žHa nem eszitek az ember FiÃ¡nak
testÃ©t, Ã©s nem isszÃ¡tok az Õ vÃ©rÃ©t, nincs Ã©let bennetek. Aki eszi az Ã©n
testemet, Ã©s issza az Ã©n vÃ©remet, Ã¶rÃ¶k Ã©lete van annak, Ã©s Ã©n feltÃ¡masztom azt
az utolsÃ³ napon." (Jn 6:53-54)

â€žAki eszi az Ã©n testemet,
Ã©s issza az Ã©n vÃ©remet" - jelkÃ©pes kifejezÃ©s; az Isten IgÃ©jÃ©nek elvei szerinti
Ã¡talakulÃ¡st jelkÃ©pezi. A hÃ-võ az Ige Ã¡ltal lÃ©p kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe a Mennyel, Ã©s nyer
erõt ahhoz, hogy lelki Ã©letet Ã©ljen. Krisztus ezt mondja: â€žA beszÃ©dek, amelyeket
Ã©n szÃ³lok nÃ©ktek, lÃ©lek Ã©s Ã©let" (Jn 6:63). â€žNemcsak kenyÃ©rrel Ã©l az ember,
hanem minden igÃ©vel, amely Istennek szÃ¡jÃ¡bÃ³l szÃ¡rmazik.." (Mt 4:4)

A hÃ-võk KrisztusbÃ³l, az
Ã©let kenyerÃ©bõl tÃ¡plÃ¡lkoznak, amikor az Ã©let IgÃ©jÃ©t - a BibliÃ¡t - olvassÃ¡k vagy
hallgatjÃ¡k. Ebbõl az IgÃ©bõl Ã¡rad Krisztus Ã©ltetõ ereje. Az Ãºrvacsora Ã¡ltal is
rÃ©szesÃ¼lÃ¼nk KrisztusbÃ³l, IgÃ©jÃ©t a SzentlÃ©lek beÃ©pÃ-ti az Ã©letÃ¼nkbe. EzÃ©rt minden
ÃºrvacsorÃ¡t az Ige prÃ©dikÃ¡lÃ¡sa kÃ-sÃ©ri.

Mivel Krisztus engesztelõ
Ã¡ldozatÃ¡nak Ã¡ldÃ¡sait hit Ã¡ltal magunkÃ©vÃ¡ tesszÃ¼k, ezÃ©rt az Ãºrvacsora sokkal
tÃ¶bb, mint egyszerû emlÃ©kÃ¼nnep. Az ÃºrvacsorÃ¡ban valÃ³ rÃ©szesÃ¼lÃ©sÃ¼nk azt jelenti,
hogy Krisztus fenntartÃ³ hatalma Ãºj erõvel Ã©s Ã¶rÃ¶mmel tÃ¶lt el bennÃ¼nket.
RÃ¶viden: ez a jelkÃ©p azt mutatja, hogy â€žlelki Ã©letÃ¼nk ugyanÃºgy KrisztustÃ³l
fÃ¼gg, ahogy fizikai Ã©letÃ¼nk az Ã©teltõl Ã©s italtÃ³l".[10]

Az Ãºrvacsora alatt
â€žmegÃ¡ldjuk" a poharat (1Kor 10:16). Ez azt jelenti, hogy mikÃ©nt Krisztus
â€žhÃ¡lÃ¡kat" adott a pohÃ¡rÃ©rt (Mt 26:27), mi hÃ¡lÃ¡t mondunk JÃ©zus vÃ©rÃ©Ã©rt.

2. TestÃ¼leti
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kÃ¶zÃ¶ssÃ©g Krisztussal. A kÃ¼zdelemmel Ã©s viszÃ¡llyal teli vilÃ¡gban e szertartÃ¡sban valÃ³
gyÃ¼lekezeti rÃ©szvÃ©telÃ¼nk hozzÃ¡jÃ¡rul az egyhÃ¡z egysÃ©gÃ©hez Ã©s szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡hoz,
bizonysÃ¡got tÃ©ve a Krisztussal Ã©s egymÃ¡ssal valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ¼nkrõl. PÃ¡l ezt
mondta: â€žA hÃ¡laadÃ¡snak pohara, amelyet megÃ¡ldunk, nem a Krisztus vÃ©rÃ©vel valÃ³
kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ¼nk-Ã©? A kenyÃ©r, amelyet megszegÃ¼nk, nem a Krisztus testÃ©vel valÃ³
kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ¼nk-Ã©? Mert egy a kenyÃ©r, egy test vagyunk sokan; mert mindnyÃ¡jan az
egy kenyÃ©rbõl rÃ©szesedÃ¼nk" (1Kor 10:16-17).

â€žEz utalÃ¡s arra a tÃ©nyre,
hogy a sok darabra tÃ¶rt Ãºrvacsorai kenyeret a hÃ-võk megeszik; Ã©s ahogy minden
darab ugyanabbÃ³l a kenyÃ©rbõl valÃ³, Ã-gy az ÃºrvacsorÃ¡ban rÃ©szesÃ¼lõ minden hÃ-võ
egyesÃ¼l Krisztusban, akinek megtÃ¶rt testÃ©t jelkÃ©pezi a megtÃ¶rt kenyÃ©r. A
keresztÃ©nyek azzal, hogy kÃ¶zÃ¶sen rÃ©szt vesznek ebben a szertartÃ¡sban,
nyilvÃ¡nosan tanÃºsÃ-tjÃ¡k, hogy egysÃ©gben vannak, Ã©s ahhoz a nagy csalÃ¡dhoz
tartoznak, amelynek feje Krisztus."[11]

Minden gyÃ¼lekezeti tagnak
rÃ©szt kell vennie ebben a szent szertartÃ¡sban, mert Krisztus a SzentlÃ©lek Ã¡ltal
â€žtalÃ¡lkozik nÃ©pÃ©vel, Ã©s megerõsÃ-ti jelenlÃ©tÃ©vel. MÃ©g ha mÃ©ltatlan szÃ-vek Ã©s
kezek osztjÃ¡k is szÃ©t a szent jegyeket, Krisztus akkor is ott van, hogy
szolgÃ¡ljon gyermekeinek.

Isten gazdagon megÃ¡ldja
mindazokat, akik a Krisztusba vetett hittel jÃ¡rulnak az Ãšr asztalÃ¡hoz.
Mindazok, akik mellõzik a mennyei kivÃ¡ltsÃ¡gnak eme alkalmait, nagy vesztesÃ©get
szenvednek. Joggal mondhatÃ³ el rÃ³luk: â€žNem vagytok mindnyÃ¡jan tisztÃ¡k."[12]

Az Ãšr asztalÃ¡nÃ¡l
tapasztaljuk meg a legerõsebben Ã©s legmÃ©lyebben a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g Ã©rzetÃ©t. Itt kÃ¶zÃ¶s
talajon talÃ¡lkozunk; leomlanak a bennÃ¼nket egymÃ¡stÃ³l elvÃ¡lasztÃ³ korlÃ¡tok. Itt
felismerjÃ¼k, hogy mÃ-g a tÃ¡rsadalomban sok minden elvÃ¡laszt bennÃ¼nket,
Krisztusban megvan minden, ami szÃ¼ksÃ©ges az egyesÃ-tÃ©sÃ¼nkhÃ¶z. JÃ©zus a poharat
kÃ-nÃ¡lva tanÃ-tvÃ¡nyainak, rÃ¡juk bÃ-zta az Ãºj szÃ¶vetsÃ©get. Ã•gy szÃ³lt: â€žIgyatok
ebbõl mindnyÃ¡jan; mert ez az Ã©n vÃ©rem, az ÃºjszÃ¶vetsÃ©gnek vÃ©re, amely sokakÃ©rt
kiontatik bûnnek bocsÃ¡natÃ¡ra" (Mt 26:27-28; vÃ¶. Lk 22:20). Ahogy a rÃ©gi
szÃ¶vetsÃ©get megerõsÃ-tette az Ã¡ldozatok vÃ©re (2MÃ³z 24:8), az ÃºjszÃ¶vetsÃ©get
Krisztus vÃ©re pecsÃ©telte meg. E szertartÃ¡s alkalmÃ¡val a hÃ-võk megÃºjÃ-tjÃ¡k
Uruknak tett hûsÃ©gfogadalmukat, ÃºjbÃ³l elismerve, hogy rÃ©szesei annak a
csodÃ¡latos egyezsÃ©gnek, amely Ã¡ltal JÃ©zusban Isten kÃ¶zÃ¶ssÃ©gre lÃ©p az emberisÃ©ggel.
E szÃ¶vetsÃ©g rÃ©szeikÃ©nt van mit Ã¼nnepelniÃ¼k. TehÃ¡t az Ãºrvacsora egyrÃ©szt
megemlÃ©kezÃ©s, mÃ¡srÃ©szt hÃ¡laadÃ¡s a kegyelem Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³ szÃ¶vetsÃ©gÃ©nek
megpecsÃ©telÃ©sÃ©Ã©rt. A kapott Ã¡ldÃ¡sok arÃ¡nyban Ã¡llnak a rÃ©sztvevõk hitÃ©vel.

3. A mÃ¡sodik advent vÃ¡radalma. â€žMert valamennyiszer eszitek e
kenyeret, Ã©s isszÃ¡tok e pohÃ¡rt, az Ãšrnak halÃ¡lÃ¡t hirdessÃ©tek, amÃ-g eljÃ¶vend."
(1Kor 11:26) Az Ãºrvacsora Ã¡tfogja a Golgota Ã©s a mÃ¡sodik advent kÃ¶zÃ¶tti
idõszakaszt. Ã–sszekapcsolja a keresztet a Mennyel. Egybekapcsolja a â€žmegtÃ¶rtÃ©ntet"
Ã©s a â€žbekÃ¶vetkezendõket",ami az Ãšjtestamentum vilÃ¡gnÃ©zetÃ©nek lÃ©nyege.
Ã–sszefogja a MegvÃ¡ltÃ³ Ã¡ldozatÃ¡t Ã©s mÃ¡sodik eljÃ¶vetelÃ©t, a felkÃ-nÃ¡lt Ã¼dvÃ¶ssÃ©get
Ã©s a megvalÃ³sult Ã¼dvÃ¶ssÃ©get. Azt hirdeti, hogy Krisztus addig is jelen van a
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LÃ©lek Ã¡ltal, amÃ-g eljÃ¶n lÃ¡thatÃ³an.

Krisztus prÃ³fÃ©ciÃ¡t
mondott, amikor azt Ã-gÃ©rte, hogy â€žmostantÃ³l fogva nem iszom a szõlõtõkÃ©nek
ebbõl a termÃ©sÃ©bõl mind ama napig, amikor Ãºjan iszom azt veletek az Ã©n AtyÃ¡mnak
orszÃ¡gÃ¡ban" (Mt 26:29). HitÃ¼nket arra a jÃ¶võbeli ÃºrvacsorÃ¡ra irÃ¡nyÃ-tja,] amelyet
MegvÃ¡ltÃ³nkkal fogunk Ã¼nnepelni az Õ orszÃ¡gÃ¡ban. Ez a nagy Ã¼nnep â€ža BÃ¡rÃ¡ny
menyegzõjÃ©nek vacsorÃ¡ja" (Jel 19:9).

Az erre az esemÃ©nyre valÃ³
felkÃ©szÃ¼lÃ©ssel kapcsolatban Krisztus Ã-gy oktat: â€žLegyen a ti derekatok
felÃ¶vezve, Ã©s szÃ¶vÃ©tneketek meggyÃºjtva; ti meg hasonlÃ³k az olyan emberekhez,
akik az õ urukat vÃ¡rjÃ¡k, mikor jõ meg a menyegzõrõl, hogy mihelyt megjõ, Ã©s
zÃ¶rget, azonnal megnyissÃ¡k nÃ©ki. Boldogok azok a szolgÃ¡k, akiket az Ãºr, amikor
hazamegy, vigyÃ¡zva talÃ¡l; bizony, mondom nÃ©ktek, hogy felÃ¶vezve magÃ¡t, leÃ¼lteti
azokat, Ã©s elõjõvÃ©n, szolgÃ¡l nÃ©kik" (Lk 12:35-37).

Krisztus Ã©s kÃ¶vetõi az
Ã¼nnepi asztal kÃ¶rÃ©gyÃ¼lekeznek, Ã©s Õ fogja az ÃºrvacsorÃ¡t kiosztani, ahogy annak
idejÃ©n JeruzsÃ¡lemben. Oly sokÃ¡ig vÃ¡rt erre az alkalomra, Ã©s most minden kÃ©szen
van. Felkel trÃ³njÃ¡rÃ³l, Ã©s megkezdi szolgÃ¡latÃ¡t. CsodÃ¡lat tÃ¶lt el mindenkit.
Teljesen Ã©rdemtelennek Ã©rzik magukat arra a megtiszteltetÃ©sre, hogy Krisztus
szolgÃ¡ljon nekik. Tiltakoznak, ezt mondva: â€žHadd szolgÃ¡ljunk mi!" De Krisztus
leÃ¼lteti õket, Ã©s csendesen tovÃ¡bb szolgÃ¡l.

â€žKrisztus a FÃ¶ldÃ¶n valÃ³ban
soha nem volt nagyobb, mint az Ãºrvacsora emlÃ©kezetes esemÃ©nyÃ©n, amikor
megalÃ¡zva magÃ¡t, betÃ¶ltÃ¶tte a szolga szerepÃ©t. Krisztus a Mennyben akkor lesz a
legnagyobb, amikor szentjeinek szolgÃ¡l."[13] Ez a vÃ¡radalmunk tetõpontja. Az Ãºrvacsora erre az
elkÃ¶vetkezõ dicsõsÃ©g Ã¶rÃ¶mÃ©re irÃ¡nyÃ-tja tekintetÃ¼nket; amikor Krisztussal
szemÃ©lyes kÃ¶zÃ¶ssÃ©gben leszÃ¼nk Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³ orszÃ¡gÃ¡ban.

Az ÃºrvacsorÃ¡ban valÃ³
rÃ©szvÃ©tel feltÃ©telei. KÃ©t fontos szertartÃ¡s szolgÃ¡lja a keresztÃ©ny hitÃ©letÃ©t: a keresztsÃ©g
Ã©s az Ãºrvacsora. Az elõbbi az egyhÃ¡zba vezetõ kapu, az utÃ³bbi a tagok javÃ¡t
szolgÃ¡lja.[14] JÃ©zus csak hitvallÃ³ kÃ¶vetõinek
osztott ÃºrvacsorÃ¡t. EzÃ©rt az ÃºrvacsorÃ¡t a hÃ-võ keresztÃ©nyek szÃ¡mÃ¡ra rendelte
el. Gyermekek nem szoktak rÃ©szt venni ebben a szertartÃ¡sban, hacsak nincsenek
megkeresztelve.[15]

A Biblia arra tanÃ-tja a
hÃ-võket, hogy az Urat megilletõ tisztelettel vÃ©gezzÃ©k ezt a szertartÃ¡st, mert
â€žaki mÃ©ltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Ãšrnak poharÃ¡t, vÃ©tkezik az Ãšr
teste Ã©s vÃ©re ellen" (1Kor 11:27). A â€žmÃ©ltatlanul" jelentheti â€žvagy a nem
odavalÃ³ viselkedÃ©st (lÃ¡sd a 21.verset), vagy a Krisztus engesztelõ Ã¡ldozatÃ¡ban
valÃ³ Ã©lõ, cselekvõ hit hiÃ¡nyÃ¡t".[16]
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Az ilyen magatartÃ¡s
tiszteletlensÃ©g az Ãšrral szemben, Ã©s a MegvÃ¡ltÃ³ megtagadÃ¡sÃ¡nak tekinthetõ; azok
bûnÃ©ben valÃ³ osztozÃ¡snak, akik õt keresztre feszÃ-tettÃ©k.

Isten nemtetszÃ©sÃ©t vonja
magÃ¡ra az, aki mÃ©ltatlanul vesz rÃ©szt az ÃºrvacsorÃ¡ban. â€žAki mÃ©ltatlanul eszik
Ã©s iszik, Ã-tÃ©letet eszik Ã©s iszik magÃ¡nak", mert â€žnem becsÃ¼li meg az Ãšrnak
testÃ©t" (1Kor 11:29); nem tesz kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get a mindennapi Ã©tel Ã©s a Krisztus
engesztelõ halÃ¡lÃ¡t jelkÃ©pezõ szent jegyek kÃ¶zÃ¶tt. â€žNe tartsÃ¡k a hÃ-võk ezt a
szertartÃ¡st pusztÃ¡n egy tÃ¶rtÃ©nelmi esemÃ©ny emlÃ©kÃ¼nnepÃ©nek. Ezt is jelentheti,
de sokkal tÃ¶bb ennÃ©l; emlÃ©keztet arra, hogy mibe kerÃ¼lt a bûn Istennek, Ã©s hogy
mivel tartozik az ember a MegvÃ¡ltÃ³nak. Ennek a szertartÃ¡snak Ã©bren kell
tartania a hÃ-võkben azt a tudatot, hogy kÃ¶telessÃ©gÃ¼k nyilvÃ¡nosan bizonysÃ¡got
tenni az Isten FiÃ¡nak engesztelõ halÃ¡lÃ¡ba vetett hitÃ¼krõl."[17]

Ezekhez az intÃ©sekhez
kapcsolva, PÃ¡l azt tanÃ¡csolja a hÃ-võnek, hogy â€žprÃ³bÃ¡lja meg... magÃ¡t", mielõtt
rÃ©szt venne az ÃºrvacsorÃ¡ban (1Kor 11:28). ImÃ¡dkozva vizsgÃ¡lja meg keresztÃ©nyi
Ã©letÃ©t, vallja meg bûntetteit, Ã©s Ã¡llÃ-tsa helyre megromlott kapcsolatait.

Az adventista ÃºttÃ¶rõk
tÃ¶rtÃ©nete tanÃºsÃ-tja, milyen Ã¡ldÃ¡st tud nyÃºjtani az ilyen Ã¶nvizsgÃ¡lat. â€žAmikor
mÃ©g kevesen voltunk, e szertartÃ¡sok gyakorlÃ¡sÃ¡t nagyon hasznos alkalommÃ¡
tettÃ¼k. Az Ãºrvacsora elõtti pÃ©nteken minden gyÃ¼lekezeti tag igyekezett
eltÃ¡volÃ-tani mindazt, ami elvÃ¡laszthatta testvÃ©reitõl Ã©s Istentõl. Gondosan
megvizsgÃ¡ltuk a szÃ-vÃ¼nket; buzgÃ³n imÃ¡dkoztunk azÃ©rt, hogy Isten mutasson rÃ¡
rejtett bûneinkre; megvallottuk, ha becsaptunk valakit, bevallottuk
meggondolatlan szavainkat, dÃ©delgetett bûnÃ¼nket. Az Ãšr kÃ¶zel volt hozzÃ¡nk, Ã©s
mi nagy erõt Ã©s bÃ¡torÃ-tÃ¡st nyertÃ¼nk."[18]

Ez az Ã¶nvizsgÃ¡lat
szemÃ©lyes feladat. MÃ¡s nem vÃ©gezheti el helyettÃ¼nk, mert ki tud olvasni a
szÃ-vben, vagy ki tudja megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni a konkolyt a bÃºzÃ¡tÃ³l? Krisztus, a mi
pÃ©ldakÃ©pÃ¼nk, nem zÃ¡r ki senkit sem az ÃºrvacsorÃ¡bÃ³l. BÃ¡r a nyilvÃ¡nos bûn kizÃ¡r a
rÃ©szvÃ©telbõl (1Kor 5:11), JÃ©zus egyÃ¼tt evett JÃºdÃ¡ssal, aki lÃ¡tszÃ³lag Krisztus
hitvallÃ³ kÃ¶vetõje, de szÃ-vÃ©ben tolvaj Ã©s Ã¡rulÃ³ volt.

Mi teszi tehÃ¡t a hÃ-võt
alkalmassÃ¡ az ÃºrvacsorÃ¡ban valÃ³ rÃ©szvÃ©telre'? A szÃ-v Ã¡llapota, a Krisztusnak
valÃ³ teljes odaszentelõdÃ©s Ã©s az Ã¡ldozatÃ¡ba vetett hit, nem pedig valamelyik
egyhÃ¡zhoz valÃ³ tartozÃ¡s. KÃ¶vetkezÃ©skÃ©ppen bÃ¡rmilyen egyhÃ¡zhoz tartozÃ³ hÃ-võ
keresztÃ©ny rÃ©szt vehet az ÃºrvacsorÃ¡ban. Mindenkit hÃ-vunk, hogy vegyen rÃ©szt gyakran
az ÃšjszÃ¶vetsÃ©gnek ebben a nagy Ã¼nnepÃ©ben, Ã©s rÃ©szvÃ©tele Ã¡ltal tegyen
bizonysÃ¡got arrÃ³l, hogy elfogadta Krisztust szemÃ©lyes MegvÃ¡ltÃ³jÃ¡nak.[19]
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A keresztsÃ©g Ã©s az Ãºrvacsora Ã¶sszefÃ¼gg egymÃ¡ssal. A
keresztsÃ©g megelõzi a gyÃ¼lekezeti tagsÃ¡got, a lÃ¡bmosÃ¡s pedig azoknak szÃ³l,
akik mÃ¡r gyÃ¼lekezeti tagok. E szertartÃ¡s alatt gondolkozzunk el keresztsÃ©gi
fogadalmunkrÃ³l.

4.

Â

LÃ¡sd C. Mervyn Maxwell, â€žA Fellowship of Forgiveness",
Review and Herald, 1961. jÃºnius 29., 6-7. oldal

5.

Â

Jon Dybdahl, Missions; A Two-Way Street (Boise, ID;
Pacific Press, 1986), 28. oldal
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6.

Â

JÃ³llehet az ApCsel 20:7 szavait Ã¡ltalÃ¡ban az
ÃºrvacsorÃ¡val hozzuk Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sbe, de nemcsak erre a szertartÃ¡sra
vonatkoznak. Lk 24:35-ben kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges, mindennapi Ã©tkezÃ©st jelent.

7.

Â

AbbÃ³l a feltevÃ©sbõl kiindulva, hogy a bibliai idõkben
a meleg Ã©ghajlatÃº IzrÃ¡elben nem lehetett a szõlõ levÃ©t hosszÃº ideig - az õszi
szÃ¼retelÃ©stõl tavaszig, a hÃºsvÃ©tig - eltartani, termÃ©szetesnek veszik, hogy a
zsidÃ³k erjedt borral Ã¼nnepeltÃ©k a hÃºsvÃ©tot. Ez a feltevÃ©s azonban alaptalan.
Az õsi vilÃ¡gban a gyÃ¼mÃ¶lcslevet kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ mÃ³dszerekkel gyakran hosszÃº ideig
erjedetlen Ã¡llapotban eltartottÃ¡k. Az egyik mÃ³d az volt, hogy a levet
forralÃ¡ssal sziruppÃ¡ koncentrÃ¡ltÃ¡k. Hideg helyen tÃ¡rolva, ez a koncentrÃ¡tum
nem erjedt meg, Ã©s vÃ-zzel egyszerûen felhÃ-gÃ-tva alkoholmentes â€žÃ©des bor" lett
belõle. LÃ¡sd William Patton, Bible Wines-Laws of Fermentation (Oklahoma
City, OK; Sane Press, Ã©v nÃ©lkÃ¼l), 24-41. oldal; lÃ¡sd szintÃ©n C. A.
Christoforides, â€žMore on Unfermented Wine", Ministry, 1955. Ã¡prilis, 34.
oldal; Lael O. Caesar, â€žThe Meaning of Jajin in the Old Testament" (Kiadatlan
bÃ¶lcsÃ©szdoktori tÃ©zis, Andrews University, 1986), 74-77. oldal; White: JÃ©zus
Ã©lete, 560. oldal. A hÃºsvÃ©ti bort mazsolÃ¡bÃ³l is lehetett kÃ©szÃ-teni. (F. C.
Gilbert, Practical Lessons From the Experience of Israel for the Church of
Today [Nashville, TN; Southern Publ. Assn. 1972-es kiad.], 240-241.
oldal).
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8.

Â

Ebben a megvilÃ¡gÃ-tÃ¡sban nem jelentÃ©ktelen, hogy Krisztus
nem a szokÃ¡sos szÃ³t hasznÃ¡lja a borra (gÃ¶rÃ¶gÃ¼l oinos), hanem azt
mondja, hogy â€ža szõlõtõnek gyÃ¼mÃ¶lcse" (Mk 14:25). MÃ-g az oinos jelentheti
a bort erjedt Ã©s erjedetlen Ã¡llapotÃ¡ban is, a szõlõtõ gyÃ¼mÃ¶lcse a tiszta
szõlõlÃ©t jelenti. A szõlõlÃ© Krisztus vÃ©rÃ©nek megfelelõ jelkÃ©pe, aki Ã¶nmagÃ¡t
â€žaz igazi szõlõtõnek" nevezi (Jn 15:1).

9.

Â

Az Ã©lesztõ is megerjesztheti a szõlõlÃ©t. A rovarok Ã¡ltal
levegõbe kerÃ¼lõ Ã©lesztõ spÃ³rÃ¡k a szõlõ hÃ©jÃ¡nak viaszos hÃ¡rtyÃ¡jÃ¡hoz tapadnak.
Amikor a szõlõt Ã¶sszezÃºzzÃ¡k, a spÃ³rÃ¡k belekeverednek a lÃ©be.
SzobahõmÃ©rsÃ©kleten az Ã©lesztõsejtek gyorsan szaporodnak, Ã©s megerjesztik a bort
(lÃ¡sd Martin S. Peterson, Arnold H. Johnson szerk., Encyclopedia of Food
Technology [Westport, C.: Avi Publishing Co., 1974], 2/61-69. oldal; i.
m., Encyclopedia of Food Science [Westport, CT; Avi Publishing Co.,
1978], 3/878. oldal).
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R. Rice, Reign of God, 303. oldal

11.

Â

SDA Bible Commentary, jav. kiad., 6/746. oldal

12.

Â

White:JÃ©zus Ã©lete, 564. oldal; vÃ¶. 568. oldal
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13.

Â

M. L. Andreasen, â€žThe Ordinances of the Lord's House", Ministry,
1947. januÃ¡r; 44., 46. oldal 14. VÃ¶. White, Evangelism (Washington,
D. C.; Review and Herald, 1946), 273. oldal

14.

Â

LÃ¡sd pÃ©ldÃ¡ul Frank Holbrook, â€žFor Members Only?"Ministry,
1987. februÃ¡r, 13. oldal

15.

Â
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I. m.

16.

Â

SDA Bible Commentary, jav. kiad., 6/765. oldal

17.

Â

I. m.

18.

Â
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White, Evangelism, 274. oldal, vÃ¶. SDA Bible
Commentary, jav. kiad., 6/765 oldal

19.

Â

A Biblia nem hatÃ¡rozza meg, hogy milyen gyakran kell
ÃºrvacsorÃ¡t tartani (lÃ¡sd 1Kor 11:25-26). Az adventistÃ¡k tÃ¶bb protestÃ¡ns
egyhÃ¡z gyakorlatÃ¡t kÃ¶vetve, Ã©venkÃ©nt nÃ©gyszer gyakoroljÃ¡k ezt a szertartÃ¡st.
â€žAz elsõ adventistÃ¡k azÃ©rt dÃ¶ntÃ¶ttek az Ãºrvacsora negyedÃ©venkÃ©nti megtartÃ¡sa
mellett, mert Ãºgy Ã©reztÃ©k, hogy e szolgÃ¡lat gyakrabban valÃ³ gyakorlÃ¡sa a
szertartÃ¡s formaivÃ¡ vÃ¡lÃ¡sÃ¡nak Ã©s komolysÃ¡ga elvesztÃ©sÃ©nek veszÃ©lyÃ©vel
fenyegetne." Ez a dÃ¶ntÃ©s a tÃºl gyakran Ã©s tÃºl ritkÃ¡n - mint pl. egyszer egy
Ã©vben - valÃ³ megtartÃ¡s kÃ¶zÃ¶tti kÃ¶zbÃ¼lsõ megoldÃ¡snak bizonyult (W. E-Read,
â€žFrequency of the Lord's Supper", Ministry, 1955. Ã¡prilis, 43. oldal).
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