
GYT:	  Úrvacsora	   	   2013.	  március	  17.,	  vasárnap	  
AZ	  ÚRVACSORA	  JELENTÉSE	  ÉS	  GYAKORLATA	  A	  TÓALMÁSI	  EVANGÉLIUMI	  GYÜLEKEZETBEN	  

	  
	  

1. Alázatos	  hálaadás	  (Humble	  thanksgiving)	  
Bevezetés:	  érdekes...	  

i. Jézus	  két	  külsőleg	  látható	  keresztényi	  gyakorlatot	  hagyott	  ránk:	  bemerítkezés	  és	  
úrvacsora	  

ii. mindkettő	  Krisztus	  halálával	  kapcsolatos	  
iii. mindkettő	  az	  evangéliumot	  mondja	  el	  
iv. a	  bemerítkezés	  az	  Urunk	  halálával	  való	  azonosulásunkról	  szól	  
v. az	  úrvacsora	  az	  Urunk	  halálára	  való	  emlékezésünkről	  szól	  

a. Igei	  alap:	  
i. Lukács	  22.19	  
ii. 1Korinthus	  11.24,26	  

b. Alázatos	  hálaadás,	  MERT	  AZ	  Ő	  HALÁLÁRA	  EMLÉKEZÜNK	  
i. alázatos,	  mert	  halál	  –	  mert	  velem	  is	  megtörténhet	  
ii. hálaadás,	  mert	  az	  ő	  halála	  –	  mert	  velem	  kellett	  volna	  megtörténnie	  

2. Reményteljes	  várakozás	  (Hopeful	  expectancy)	  
a. Igei	  alap	  

i. Máté	  26.29	  
ii. Márk	  14.25	  
iii. Lukács	  22.16,	  18	  
iv. 1Korinthus	  11.26	  

b. Reményteljes	  várakozás,	  MERT	  A	  LEGJOBBRA	  SZÁMÍTUNK	  
i. Jön	  vissza	  Jézus	  
ii. Jézus	  hozza	  magával	  az	  országot	  

3. Testvéri	  közösség	  (Brotherly	  fellowship)	  
a. Igei	  alap	  

i. Mt	  26.26,27,	  Mk	  14.22,23,	  Lk	  22.17,	  19,	  1Kor	  11.20-‐22,	  33-‐34	  
b. Testvéri	  közösség,	  MERT	  KÖZÖSSÉGRE	  HÍVATTUNK	  

i. Jézus	  pozitív	  példája	  
ii. Pál	  negatív	  megjegyzései	  

4. Bűnbánó	  istenimádat	  (Repentant	  worship)	  
a. Igei	  alap	  

i. 1Kor	  11.17-‐18,	  27-‐32	  
b. Bűnbánó	  istenimádat,	  MERT	  AZ	  ÚR	  JELKÉPEIT	  KOMOLYAN	  KELL	  VENNI	  

i. Lehet	  méltatlanul	  enni	  
ii. „Károtokra	  jöttök	  össze”	  
iii. „Ítéletet	  eszik	  és	  iszik”	  –	  maga	  az	  úrvacsora	  kárdora	  lesz	  
iv. Ítéljük	  meg	  magunkat	  
v. Máté	  6	  –	  ha	  nem	  bocsátotok	  meg	  egymásnak,	  Isten	  sem...	  
vi. Mit	  jelent	  méltatlanul	  enni	  (Pál	  korábbi	  két	  pontunkhoz	  nyúl	  vissza)	  

1. Az	  Úr	  teste	  ellen	  vétkezik	  
a. szó	  szerint,	  hiszen	  annak	  a	  jelképét	  eszed	  
b. TEAHÁT	  MI:	  bármi,	  ami	  a	  jelképpel	  ellentétes	  (.27,29)	  

2. A	  Krisztus	  teste	  ellen	  vétkezik	  
a. erősen	  hangsúlyozza	  Pál	  a	  közösséget	  
b. TEAHÁT	  MI:	  	  bármi,	  ami	  a	  közösséget	  megosztja	  (.18)	  
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Alkalmazás	  a	  mi	  gyülekezetünknek	  a	  gyakorlatban:	  

1. Ahogyan	  megtartjuk	  az	  úrvacsorát	  az	  alázatos	  hálaadásra	  emlékeztessen	  
a. a	  külsőségek	  
b. a	  jelképek	  régiesek,	  akár	  korhűek	  az	  emlékezést	  elősegítendő	  
c. a	  jelképek	  pontosak,	  igeiek	  

2. Ahogyan	  megtartjuk	  az	  Úrvacsorát	  a	  reményteljes	  várakozásra	  	  
a. a	  külsőségek	  
b. a	  hangulat	  nem	  síri	  csend,	  az	  ünneplés	  kifejezése	  

3. Ahogyan	  megtartjuk	  az	  úrvacsorát,	  a	  közösséget	  szorgalmazza	  
a. továbbra	  is	  körbe	  fognak	  menni	  az	  elemek	  
b. egyikünk	  sem	  emelkedik	  a	  másik	  felé,	  ezt	  is	  kifejezzük	  majd	  
c. szeretnénk	  többeket	  is	  bevonni	  
d. szeretném,	  ha	  megértenénk,	  hogy	  a	  kiosztás	  nem	  egy	  kiváltságos	  feladat	  (de	  olyat	  nem	  

kérünk	  fel,	  akiről	  tudjuk,	  hogy	  megosztja	  a	  közösséget)	  
4. Ahogyan	  megtartjuk	  az	  úrvacsorát,	  a	  bűnbánatra	  is	  lehetőséget	  kell,	  hogy	  adjon	  

a. továbbra	  is	  elhangzik	  a	  nagyonis	  reális	  figyelmeztetés	  
b. lehetőséget	  adunk	  majd	  a	  rendezésre	  

	  
	  


