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Lelkigyakorlat az eucharisztiáról 
(2022. március 18-20, Magyarszék)1 

 
1. Szentírás tanúságtétele: Krisztus az élet kenyere 

 
Érkezzünk meg. Tegyük le a külvilágot, a magunk lelkét. "Maga a békesség Ura adjon nektek mindig 
minden körülmények között békességet." (2Thessz 3,16) 
 
1. Az Utolsó Vacsora Lukács szerinti leírásának eleje: 7Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, 
amikor fel kellett áldozni a páskabárányt. 8Jézus elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: Menjetek el, és 
készítsétek el nekünk a páskavacsorát, hogy megehessük. 9Ők pedig ezt kérdezték tőle: Mi a 
kívánságod, hol készítsük el? 10Ő így válaszolt: Amikor beértek a városba, szembejön veletek egy 
ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy, 11és mondjátok meg a ház 
gazdájának: A Mester ezt üzeni neked: hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a 
páskavacsorát? 12Ő majd mutat nektek egy nagy, berendezett emeleti termet: ott készítsétek el! 
13Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik; és elkészítették a 
páskavacsorát. (Lk 22,7-13) 

 

 
A nagy emeleti terem: a Cönákulum: Dávid király feltételezett sírja feletti helyiség. Itt volt az utolsó 

vacsora, itt jelent meg Jézus a bezárt ajtón keresztül a 11 apostolnak a feltámadása után, itt 
imádkoztak pünkösd előtt mintegy 120-an, itt volt a pünkösd csodája. 

 
2. A Lukács szerinti evangélium folytatása: Lk 22, 14Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az 
apostolokkal együtt, 15és ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt 
megegyem veletek ezt a páskavacsorát.  
3. Az eucharisztia alapítása: az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, 24és 
hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek 
megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” 25Hasonlóképpen vette a poharat is, miután 
vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, 
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” 26Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok 
e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. (1Kor 11,23-26) 
4. Az Utolsó Vacsora a János szerinti evangéliumban: Értitek, hogy mit tettem veletek? 13Ti 
Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. 14Ha tehát megmostam a ti 
lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. (Jn 13,12b-14) 
5. Jézus az élet kenyere: 51Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik 
ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én 
testem. (Jn 6,51; kapernaumi beszéd) 
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Fra Angelico 1441 Firenze, San Marco kolostor, Utolsó vacsora 

 
6. Emmausi tanítványok: 13Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 
hatvanfutamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, 14és beszélgettek egymással mindarról, ami 
történt. 15Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt 
ment velük. 16Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. 17Ő pedig 
így szólt hozzájuk: Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. 18Majd 
megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: Te vagy az egyetlen idegen 
Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? 19Mi történt? – kérdezte tőlük. Ők 
így válaszoltak neki: Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta 
volt Isten és az egész nép előtt; 20és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és 
hogyan feszítették meg. 21Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már 
harmadik napja, hogy ezek történtek. 22Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett 
minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, 23de nem találták ott a testét; eljöttek, és azt 
beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. 24El is mentek néhányan a 
velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem 
látták. 25Akkor ő így szólt hozzájuk: Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, 
amit megmondtak a próféták! 26Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így 
megdicsőülnie? 27És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az 
Írásokban róla szólt. 28Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha 
tovább akarna menni. 29De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is 
lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. 30És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a 
kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. 31Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban 
eltűnt előlük. 32Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az 
úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? 33Még abban az órában útra keltek, és visszatértek 
Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. 34Ők elmondták, hogy 
valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. 35Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy 
miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. (Lk 24,13-35) 
 Augustinus: Emlékezzetek szeretett testvéreim, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus úgy akarta, azok, 

akiknek a látását valami akadályozta addig, a kenyér megtöréséről ismerjék fel őt. A hívek tudják, 
miről beszélek. Ők is a kenyér megtörésében ismerik fel Krisztust. Nem bármilyen kenyérben, 
hanem abban, amit Krisztus megáldott, és az ő testévé lett. Ebben ismerték fel őt. Örvendeztek, és 
elsiettek a többiekhez: megtalálták azt, akit már ismertek! Azáltal, hogy elmondták, ami történt, 
hozzáadtak az evangéliumhoz. Mindent elmondtak. Mindent megtettek. Mindent leírtak. És most 
elérkezett hozzánk.2 

 20Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. (Jel 3,14-22, a laodíceai gyülekezethez) 
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