
Az urvacsorai szereztetési igék hálaadó imádság formájában. 
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Az Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung december l5.-i száma érdeke- 
cikket közöl az amerikai lutheránus liturgiai bizottság munkájáról: 
az uj agenda készitéséről.Az uj agendában az urvacsorai liturgiában is 
változás történt.Az uj urvacsorai rendben a szereatetésl igéket egy 
hálaadó imádságba szőtték bele,ezzel is hangsulyozva az urvacsora hála 
fellegét. Az ELK kivonatosan közli Luther D. Reed a hires amerikai 
lutheránus liturgus két cikkét,amelyet a The Lutheren c.u jságban irt. 
/L.D.Reed az amerikai lutheránus liturgiai bizottság elnöke,The Liturgy 
c. 1 948 ban megjelent könyve talána alegjobb és legalaposabb munka az 
amerikai lutheránus theologia ezen területén.A The Lutheran c.lap egyik 
a legelterjedtebb és legolvasottabb lutheránus lapoknak Amerikában./ 
L.D.Reed ismertetve a liturgiai bizottság munkáját ki jelenti,hogy a 
bizottság az uj agenda készitésénél a  legtöbb időt és munkát az urvacso
rai liturgia kidolgozásának szentelte.Felvilágositó szempontokat ad, 
amelyekkel megalapozza az uj urvacsorai rend jogosultsá gát ,végül közli 
az urvacsorai hálaadó imádság szövegét,melyben a szereztetési igék, 
jaint az imádság szerves része kapott helyet.Reed hangsulyozza,hogy 
történetileg az urvacsorai liturgia a praefatio-tól a distributio-ig 
háaaadó imaaktus.Kétségtelenül a szereztetési igék állanak a központban.
Ez alkotja az uracsorai liturgia szivét.Különféle agendákban a kollek- 
ták és a különböző imarészek nagyon változóak,de ez mindenütt azonos. 
Minden keresztyén urvaosorai liturgia központi helyen tartalmazza a 
szereztetési igéket.Különös.hogyha az egész urvacsoari istentisztelet 
hálaadás,miért éppen nnek szivét-a szereztetési igéjeet-szakit juk ki 
ebből az összefüggő egészből.Hogy Luther máshogyan látott ezen a 
téren,arra nem lehet hivatkozni,mert egyrészt sem ő,sem munkatársai 
nem ismerték annyira az őskeresztyén liturgiát,mint a mai tudósok - 
irja Reed-másrészt Luther az ő korában használatos római liturgiát 
akarta a megtisztitani és mivel az akkori eucharistia ima minden része 
annyira összefonódott a szentek tiszteletével és az emberi cselekede- 
tek hangsulyozásával,az egészet eltörölte.Igy a gazzal együtt az 
illatos virágot, is kiszakitott a. Ennek a tisztogatásnak az eredménye 
az lett,hogy a  szerez etési igék egészen elszigetelődtek a liturgia 
többi részétől.Ez nem pusztán  formai kérdés,mert a reformátorok
a mise,megtisztitásával egy fontos elemet feladtak az urvacsorából: a 
hálaadás alapvonását,amely pedig benne rejlett a szentség ősi nevében  
az  e u c h a r i s t i a -ban is,amely a hálaadás aktusát jelentette, 
Pedig nincs ég egy olyan hely vagy alkalom,amely inkább alkalmas lenne 
a hálaadásra,mint és urvacsora.Liturgikailag igy a szereztetési ige 
csupán egy történeti tudósitás,vagy konszekrálo formula maradt annélkül, 
hogy összefüggene az urvacsorai liturgia többi részével.Amikor ilyen 
kiszakitott formájában hangzik a szereztetési ige,alig akad valaki 
a keresztyén gyülekezetben,aki arra gondolna,hogy ez is hálaadó aktus,
igy mintegy kikapcsolódik a gyülekezet a liturgiából.A kivülálló azt 
gondolhatja,hogy nálunk csak a hitelesség kedvéért hangzik a szerezte- 
tési ige.Ezt a nehézséget a  reformátorok kora óta  megjelent 
minden ágendában érezni lehet.Azóta az ágendák,kezdve az 1524 es strass-i 
burgi agendátol egészen az 1942 es svéd agendáig,azzal a problémával 
küzdenek,hogyan lehetne a reformáció kora előtti tradicióból az értékese 
megtartani,megmenteni és visszahozni annélkül,hogy római eretnekség is 
jönne vissza vele.A fentemlitett bizottság ezt a munkát próbálta 
végrehajtani.A megállapitott és elfogadott imaszövegben egy rövid beve- 
zető rész előzi meg a szereztetési igéket,amely az imádás,a dicsőités 
és hálaadás kifejezője.Felhangzik- az evangélium,amint az legtömöreb- 
ben Jn.3,16 ban van összefoglalva.A szereztetési igék után az imádság, 
mint hálaadó megemlékezés folytatódik,melyben summázza a gyülekezet Jézus

 életmüvét,majd könyörög Szent Lélekért ,áldásért és hogy állitsa bele 
az Ur a gyülekezetet a szentek közösségében teljes egyházba.Az elfoga- 
dott szöveg minden része megtalálható valamelyik ősi keresztyén urva-



AZ elfogadott imaszöveg a következő: " Szent vagy Te ,mindenható 
kegyelmes Isten.Szent vagy Te nagy a Te hatalmad és dicsőséged.

Te ugy szeretted a világot,hogy egyszülött Fiadat adtad, 
hogy mindenki, aki hisz Benne el ne vesszen,hanem örök élete legyen. 
Aki amikor erre a világra jött,hogy betöltse a Te szent akaratodat 
mindeneket elvégzett a mi megváltásunkért azon az éjtszakán ,amelyen 
elárultatott vette a kenyeret és hálát adott,megtörte és a tanitványai- 
nak adta és azt mondta,Vegyétek egyétek:ez az én testem,amely 
érettetek adatik:ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.Hasonló- 
képen vette a kelyhet vacsora után és hálákat adván adta nekik és. 
mondta,Igyatok ebből mindnyájan ez apohár az Uj Szövetség az én 
véremben,amely tiérettetek és sokakért kiontatik bünök bocsánatára, 
ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.

 Megemlékezünk az Ö/Jézus/ üdvösségethozó tanitásáról, 
é letéről,ajándékozó szenvedéseiről é s halálról,dicsőséges feltámadást 
ról,mennybemeneteléröl v i sszajövetelének igéretéről és mindezekért 
hálát adunk Neked mindenható Uristen,Ha nem is ugy,ahogyan kellene, 
hanem csak ugy,ahogyan tölünk telik;könyörgünk Hozzád fogadd; 
kegyelmesen a mi dicsőitésünket..és hálaadásunkat,áldj meg bennünket 
a Te szolgáidat és ezeket az ajándékaidat a kenyeret és a bort 
igéddel és üzent Lelkeddel,hogy mi és mindnyájan aki csak részesülnek 
benne megélég itessünk mennyei áldással és kegyelemmel és a bünök 
bocsánatán keresztül szenteltessünk meg lelkileg és testileg ,hogy 
egykor elnyerjük örökségünket minden szentjeiddel együtt.

 Tiéd legyen minden tisztesség és minden dicsőség  
Isten,Atya Fiu Szentlélek a Te a szent egyházadban örökkön örökké 
A m e n ." Miatyánk....
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