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1 Mt 26, 36-40  
Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és azt mondta a 
tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. 
És maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, s elkezdett szomorkodni és gyötrődni. 
Majd azt mondta nekik: Felette igen szomorú az én lelkem mindhalálig, maradjatok itt, és 
virrasszatok velem! 
Egy kissé előre ment, arcra borult, és e szavakkal könyörgött: Atyám, ha lehetséges, múljék el 
tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. 
 

POHÁRKÖSZÖNTŐTŐL A POHÁRCSERÉIG 
 

2020. nagycsütörtökje beírta magát az egyháztörténet nagy könyvébe. 
Nagy örömmel készültünk ebben az esztendőben az Úrvacsora megünneplésére.  
Az Evangélikus Egyházban meghirdették az Úrvacsora Évét. 
 

Valószínűleg különös hangsúly esett volna az Úrvacsora szerzésének emlékestjére, 
nagycsütörtökre, de a világ Teremtője, a Történelem Ura, az Evangélium nagy Rendezője 
közbeszólt. 
 

Máté evangélista minden evangéliumi jelenetnél hozzáteszi, „Hogy beteljesedjék az írás” 
mert tud az Istenről, mint RENDEZŐRŐL, aki megrendezte a saját születését, föllépését, a saját 
passióját, szenvedését, golgotáját, föltámadását, vagyis a mi megváltásunkat. 
 

Vajon milyen írás teljesedik be rajtunk 2020. Nagycsütörtökén? 
Fölteszem magunknak a kérdést: Vajon észrevettem-e az életemben a nagy Rendező 
munkálkodását, utasításait, aki az életemet a nagy VÁDLÓ SZÉTDOBÁLÓ: a DIABOLOS , 
DIABALLOS rendetlenségéből renddé és reménnyé rendezi a dolgokat?  
 

Ott a Gecsemáné kertjében az első Nagycsütörtökön a mi Urunk és Megváltónk is fölvetett egy 
alternatívát: Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem e pohár. 
 

Két csodálatos üzenet rejlik ebben a titokzatos epizódban. 
Az egyik az, ami végighúzódik az evangéliumokon, hogy a Fiú állandó kapcsolatban van az 
Atyával. Mindent vele egyeztet. 
A másik, mely a Szentháromság hitünket kell, hogy gazdagítsa, a következő: A Mindenható 
Egy Isten azzal, hogy háromságosan mutatkozik be a világnak azt is demonstrálja, hogy azt, 
amit elvár teremtményétől az embertől, az ENGEDELMESSÉG, abban Ő maga is élenjár, 
hiszen lehetne engedetlen a Fiú az Atyával szemben, de nem lesz engedetlenné. 
Testvér! Ne vegyük olyan természetesnek a Golgotát. Rázzon föl ez a titokzatos nagycsütörtöki 
ima! Ébredjünk rá, hogy mi történik! 
Így folytatja ott a kertben az alvó tanítványoktól pár méterre: „mindazáltal ne úgy legyen amint 
én akarom, hanem amint te.” Vagyis marad a Szentháromságon belül az egy akarat! 
Elmarad a szenvedés poharának a kikerülése.  
Megtörténik a POHÁRCSERE,  
mert a hálaadás poharát, melyet annyira vágyott a tanítványaival kiinni, pár óra múlva fölváltja 
a szenvedés pohara! 
És monda nekik: Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék: 
Siklós József református lelkész a szenvedélybetegek missziójában alkalmazta ezt a kifejezést. 
Pohárcsere 
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2 Pesterzsébeten a csepeli kékkeresztesekkel elindítottunk egy POHÁRCSERE ÜNNEP sorozatot 
egy gyülekezeti tagunk szabadulásának okán. 
 

Életünkön át a szenvedélyek poharát isszuk. 
És ez nemcsak az alkoholos iszákosságra vonatkozik. 
Amikor önzésünk nedűje csorog le a torkunkon. Vigyázat! Ennek is teljesen tudat módosító 
hatását szenvedjük. Észre sem vesszük, milyenek vagyunk. Lehetetlen, másokat megbántó, 
megrövidítő életvitelünket föl sem ismerjük. 
Amikor az engedetlenség poharát ürítjük. A gátlástalanság, az erőszakosság, a lázadás, a 
gúnyolódás poharát emeljük magasra. 
ÉS TÓSZTOLUNK HOZZÁ.   
Az angol toast (pirítottkenyér) szó említése egy szokásra utal: Amikor az asztalnál a szónok 
köszöntő beszédje megkezdésekor pirított kenyérdarabot tett a borospoharába.   
 

Mi is mennyit tósztozunk az életben! 
Szenvedélyeink poharát emelgetve micsoda tósztokat hallanak tőlünk a környezetünkben. 
 

S míg a társaságba simul a pohárköszöntőnk, emeljük a poharat és kiisszuk hedonizmusunk, 
önzésünk, önelégültségünk, képmutatásunk, hatalomvágyunk minden cseppjét. 
 

Az ISTEN ELSŐ POHÁRKÖSZÖNTŐJE A TEREMTETT VILÁGBAN AZON A 2000 
ÉVVEL EZELŐTTI PÁSKAVACSORÁN JÉZUS KRISZTUS AJKÁRÓL HANGZIK EL. 
Ez az én vérem- meghökkentő! Költői kép? Nem az!  
Meghökkentő, de valóság.  
És boldog a tanítvány, ha észreveszi a hálaadás poharában a saját megmenekülésének 
lehetőségét. A páskabárány vérének megmenekítő erejét  
A megértés a bűntudattal kezdődne, de a tanítványok ott, akkor arra a jézusi kijelentésre, hogy 
„egy közületek elárul engem” – kérdéssel válaszolnak: Én lennék az, Uram? 
Úrvacsora előtti gyónásunkban a kérdésre nem kérdéssel válaszolunk, hanem kijelentéssel: 
Vallod-e… -Vallom, hogy bűnös vagyok!  
De valóban mélyen gyökerezők a gyónási válaszaink? Komolyan veszem, hogy bűnös vagyok, 
vagy csak úgy szokásból válaszolok és átvitt értelemben gondolom a dolgot. 
 

A MEGVÁLTÓI TÓSZT SZÖVEGÉT, A SZEREZTETÉSI IGÉKET az evangélisták egytől 
egyig LEÍRTÁK. Sőt, Pál apostol is leírta!  
1Kor 11:23 Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az 
éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret… 
 

Evangélikus úrvacsoratanunk lényege, nem az átlényegítés, nem a szimbolikus kenyér - bor 
használat, hanem az élő Ige, a Testté lett Ige szájából vett gyakorlat.  
Hadd fogalmazzak most így: Jézus Krisztus missziói parancsa előtt volt egy másik parancsa is, 
amikor ezt mondta: „ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre 
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 
 

  1Kor 11:25 Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 
pohár amaz új testamentum az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én 
emlékezetemre. 
 

És cselekesszük. Bíztatlak benneteket: cselekedjétek most püspökeink utasítása szerint kellő 
áhítattal otthonaitokban is! 
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Isten nem a harag poharát önti a földre. Azt kiitta a mi drága Megváltónk!  
Nem Isten önti a világra a járványpoharakat! Tájékozódjatok Jób történetén! 
 

Ő hálapoharat emel ma is, és oszt meg velünk még akkor is, ha a Személyes Gonosz ragály 
kelyhei a világra borulnak. 
 

MERT NEM A POHÁR A FONTOS NÁLA – MINT A BELSADZÁRI LAKOMÁN,  
ahol dicsérték a Jeruzsálemből elrabolt szentedényeket… 
és abból lakomáztak és iszákoskodtak… 
 

Nem az aranyserleg, a többszázéves kegytárgy a szent, hanem az Ő Teste és Vére! 
 

És Jézus fölemeli a poharat- ez az én vérem, mely tiértetek adatik… 
 

És pár órával később, ott a Gecsemáné kertjében megtörténik a POHÁRCSERE.  
Neki, a ki a hálaadás, a megmenekülés poharával mondott pohárköszöntőt, 
neki az ATYA MOST FÖLKÍNÁLJA A SZENVEDÉSEK, A KERESZTHALÁL, A 
POKOLJÁRÁS KESERŰ POHÁRT.  
 

Így Jézus Krisztusban, a Fiúban a belső, személyes megegyezés, az engedelmesség hűsége 
elfogadja azt. Az ítélet poharát. Bűneink présházból kicsorgó átok italt. 
 

Az ember – a valóságos Ember Jézus Krisztus ajkát elhagyja a szenvedés legmélyebb jele – ha 
lehetséges…  
– Az ENGEDELMES FIÚ, kinek éppen Izsák az előképe, az előhangja. 
 – Ábrahámnak és Izsáknak nem kell kiinnia a keserű poharat, mert az Úr hegyén ott volt a 
gondviselés, hogy a Golgota hegyén viszont ne legyen irgalom az Isten Fiú számára…  
 

És eljön a POHÁRCSERE. 
A hálaadás pohara helyébe az átokpohár kerül: és kiissza. 
Azon az éjjelen, mikor a tanítványaiként, mámorba szenderedve azt gondoltuk, amit Ézsaiás, 
hogy verettetik Istentől 
 

Ézs 53,4 
Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, 
verettetik és kínoztatik Istentől! 
 

A mi vétkeinktől kínoztatik!  
 

HOGY LEGYEN NÁLUNK IS POHÁRCSERE 
- az önmegváltás pezsgője, a divatos energiaitalok, a vallásoskodás-koktélok,  
az indulatok tüzes itala helyett  
a HÁLAADÁSNAK POHARA, A MEGBÉKÉLÉS KELYHE 
a bizonyságtevés pohárköszöntője – Idd ki a hálapoharat, és  
beszélj mindenkinek  
1. A HIT-FRISSÍTÉSRŐL,  
2. A REMÉNY-GYÓGYULÁSRÓL,  
3. ÉS A SZERETET ÍZEKRŐL! 
Ámen. 


