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Első korinthusi levél 11. fejezet

Márk Evangéliuma 14. fejezet

én az Úrtól vettem,
amit át is adtam nektek, hogy
az Úr Jézus azon az éjszakán, 22És amikor ettek,
amelyen elárultatott,
vette a kenyeret, 24és hálát
vette a kenyeret, áldást
adva megtörte, és ezt
mondott,
és
megtörte,
mondotta:
odaadta nekik, és ezt
mondta:
ez az én testem, amely
Vegyétek, ez az én testem.
tiérettetek megtöretik, ezt
cselekedjétek az én
emlékezetemre.”

Máté Evangéliuma 26. fejezet

Lukács Evangéliuma 22. fejezet

23Mert

25Hasonlóképpen

vette a
poharat is, miután
vacsoráltak, és ezt mondta:
„E pohár amaz új szövetség
az én vérem által,
ezt cselekedjétek,
valamennyiszer isszátok az

26Miközben

ettek,

Jézus vette a kenyeret, áldást
mondott, és megtörte, a
tanítványoknak adta, és ezt
mondta:
Vegyétek, egyétek, ez az én
testem!

27Azután vette a poharat, és
vette a poharat,
hálát adott, odaadta nekik, hálát adva nekik adta, és ezt
és ittak belőle mindnyájan, mondta: Igyatok ebből
mindnyájan,
24és ezt mondta nekik:
23Azután

28mert

ez az én vérem, a
Ez az én vérem, a szövetség szövetség vére, amely
vére,
amely
sokakért sokakért kiontatik a bűnök
kiontatik.
bocsánatára.

19És

vette a kenyeret, hálát
adott, megtörte, és e
szavakkal adta nekik:
Ez az én testem, amely
tiérettetek adatik: ezt
cselekedjétek az én
emlékezetemre
20Hasonlóképpen

vette a
poharat is, miután
megvacsoráztak, és ezt
mondta:
E pohár az új szövetség az én
vérem által, amely tiérettetek
ontatik ki.

JÁNOS EVANGÉLIUMA
VI. FEJEZET

47Bizony,

bizony, mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van. 48Én vagyok az élet kenyere.
49Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. 50De ez az a kenyér, amely a mennyből
szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. 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.
52A

zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték: Hogyan adhatná ez nekünk a testét
eledelül? 53Jézus így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: ha nem eszitek az Emberfia
testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. 54Aki eszi az én testemet, és issza az én
véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. 55Mert az én testem igazi étel,
és az én vérem igazi ital. 56Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én
őbenne. 57Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik,
élni fog énáltalam. 58Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint amilyet atyáitok
ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. 59Ezeket a zsinagógában mondta,
amikor Kapernaumban tanított.

Hatástörténet – Úrvacsora
◦ Agapé – kenyér megtörése – különbség
◦ Róma, katakombák
◦ Az első ~300 év és utána, amikor a kereszténység államvallás lett
◦ Viták
◦ Reformáció – Luther – Szereztetési ige, Test és Vér, Kenyér és Bor, Szentírás
◦ Jézus valóságos jelenlét

◦ Evangélikus Énekeskönyv: 303 - Krisztus Jézus, mi Megváltónk
(https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek303.htm)

